
BOOMER 25 C-55 SERIEN
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En traktorserie. Flera arbetsområden.

New Holland är traktorspecialister med modeller som utvecklats för jordbruk och kommunal användning och allt däremellan. 
Från golfbanor och parkeringar till vinodlingar och fruktodlingar har New Holland en traktor som uppfyller slutanvändarens 
högsta krav.

Välj din effekt. Välj din transmission. Välj New Holland.
New Holland Steg V Boomer-traktorerna är kompakta, lättmanövrerade och mångsidiga traktorer som delas in i fyra klasser. 
Endast New Holland kan erbjuda ett sådant omfattande utbud av traktorer.
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Klass 1. Boomer 25.
Trecylindrig motor på 24 hk, hydrostatisk transmission med 
två växelområden eller 6x2 mekanisk transmission som tillval.

Kompakt klass. Boomer 25 C.
Trecylindrig 25 hk, fyrhjulsdrift, hydrostatisk transmission med 
två växelområden och farthållare.

Klass 3. Boomer 45, Boomer 50 och Boomer 55.
Trecylindriga motorer på 47 hk, 52 hk och 57 hk, hydrostatisk 
transmission med tre växelområden eller 16x16 synkroniserad 
växellåda med krypväxel.

Klass 2. Boomer 35 och Boomer 40.
Trecylindriga motorer på 35 hk och 40 hk, hydrostatisk 
transmission med tre växelområden eller 12x12 synkroniserad 
växellåda.



ÖVERSIKT

Synkroniserad komfort och hydrostatisk bekvämlighet
• Boomer 35- och 40-modeller har 12x12-synkroniserad transmission med shuttle (SSS) som standard
• Modellerna Boomer 45, 50 och 55 har en 16x16 SSS-transmission, med krypväxel som standard
• SSS-transmissioner innebär att du inte behöver stanna helt innan du ändrar färdriktning och fram-/backspaken är ergonomiskt 

placerad bredvid ratten
• Boomer 25-modellerna har en hydrostatisk transmission med två växelområden, eller en mekanisk transmission med 6x2 som 

tillval
• En hydrostatisk transmission med tre växlar är tillgänglig på modellerna Boomer 35 till Boomer 55
• Alla hydrostatiska modeller har två pedaler, för körning framåt och backning vilket underlättar fram- och backväxlingen och valet 

av varvtal
• Alla modeller med hydrostat har den nya funktionen EZ-Speed; när den aktiveras ökar den automatiskt motorvarvtalet beroende 

på hur långt hydrostatpedalen trycks ned
• Klass 3 Boomer-traktorerna är utrustade med hydrostatisk transmission och Boomer Suite™-hytt; de finns med det nya tillvalet 

servoassisterad gaspedal för att minska den kraft som krävs för att manövrera pedalerna
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Tio orsaker varför Boomer-traktorn  
är i särklass.



Klar för vilket som helst jobb
Oavsett om du ska klippa gräsmattan, gödsla en hage, gräva ett dike, jordbearbeta i 
trädgården, röja snö, göra rent en stallplan eller sätta upp ett staket, så är Boomer-
traktorerna gjorda för dig. De här traktorerna gör redskapsbytet till en lätt match så att du 
snabbt kan gå från ett jobb till ett annat.
• Trepunktslyft av kategori I
• En bakre hydrauluttag är standard på 25-modellen
• Två bakre hydrauluttag är standard på modellerna 35, 40, 45, 50 och 55
• Oberoende elektrohydrauliskt bakre kraftuttag med 540 varv/min på modellerna 25, 

35 och 40
• Oberoende elektrohydrauliskt bakre kraftuttag med tre varvtal (540 / 540E /  

1 000 varv/min) på modellerna 45, 50 och 55
• Ny funktion för automatiskt kraftuttag för att slå på/av kraftuttaget när lyften höjs/

sänks på modellerna 35, 40, 45, 50 och 55
• Oberoende elektrohydrauliskt mittre kraftuttag som driver mitt- och frontmonterade 

redskap är standard på alla versioner med hydrostattransmission
• Drivhjulsberoende kraftuttag finns på modellerna Boomer 40 och 50 med 16x16 

transmission (tillval)

Mittmonterad hydraulik
Du får ut det mesta av din Boomer 
genom att beställa Deluxe-
hydraulsatsen som är tillgänglig för 
hydrostatmodellerna Boomer 35–55. 
Detta omfattar en fabriksinstallerad 
mittmonterad hydraulik med styrspak 
och ett mittmonterat kraftuttag.
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5. Nya EZ-Speed ökar automatiskt motorns varvtal på modeller 
med hydrostat när körpedalerna trycks ned

6. Elektrohydrauliskt oberoende kraftuttag för att driva de 
mittmonterade klippdäcken på modeller med hydrostat

7. Ny funktion för automatiskt kraftuttag på klass 2- och klass 
3-modeller

8. Fyrhjulsdrift för markgrepp under de tuffaste förhållanden
9. Speciell pump för servostyrningen. Ingen förlust av 

hydraulprestanda trots snäva svängar
10. Bredare däckutbud som inkluderar fler tillval för grönytor 

och bättre flytförmåga

1. Hytten Boomer Suite™ med hög komfort på modellerna 
Boomer 35–55 i klass 2 och 3

2. Mekaniska växellådor med synkroniserad fram- och 
backväxelspak

3. Förfinad Common Rail, smidiga och sparsamma motorer 
med serviceintervaller på 300 timmar

4. Ny servoassisterad pedal för ultimat komfort på modeller 
med hydrostat
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Ny hyttkomfort.

Klass 2-modellerna Boomer 35 och 40 och klass 3-modellerna Boomer 45, 50 och 55 finns nu med en rymlig ny fabriksinstallerad 
Boomer Suite™-hytt, fylld med standardfunktioner i en sober modern och ergonomisk stil. Listan över utrustning omfattar 
luftkonditionering, öppningsbara sidorutor bak, radio, bekvämt säte och en utmärkt sikt bakåt och förarkomfort.



Lätt instigning
• Den breda dörren och de 

generösa dimensionerna 
garanterar en lätt instigning.

Stil och funktionalitet
• Två kraftfulla bakre och främre arbetslampor medföljer som 

standard. Bakre vindrutetorkare och spolare finns även som 
standard på Boomer Suite™-hytten
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Ny ergonomisk funktionalitet.

Den nya hytten Boomer Suite™ erbjuder en bättre sikt och levereras som standard 
med högklassiga reglage som sitter bekvämt inom räckhåll.

HYTT08

Ergonomisk sidokonsol
• Alla ordinarie reglage är färgkodade 

och har placerats med precision för att 
kunna nås på ett naturligt sätt

Enkel instigning
• Det platta golvet och den tiltbara 

rattstången gör att du lätt och obehindrat 
kan stiga in i traktorn - kompakt behöver 
inte betyda trångt

Ny digital instrumentpanel
• Den nya digitala instrumentpanelen 

visar körhastighet och andra 
fordonsparametrar

EZ-Speed – enkel att använda
• Alla modeller med hydrostat har den nya 

funktionen EZ-Speed för att automatiskt 
öka motorvarvtalet beroende på hur 
långt den hydrostatpedalen trycks ned 

• EZ-Speed kan slås på eller av

Skydd av automatiskt kraftuttag
• Ny funktion för automatiskt kraftuttag 

för att slå på/av kraftuttaget när lyften 
höjs/sänks på modellerna 35, 40, 45, 50 
och 55

• Automatiskt kraftuttag skyddar 
kraftuttaget från extrema vinklar och 
oerfarna förare



Premiumfunktioner
• Solskydd fram, elektroniskt kraftuttag, öppningsbara sidorutor, klimatstyrning och mekanisk styrspak tillkommer till listan över 

hyttens funktioner
• Nya servoassisterade körpedaler minskar förarens ansträngning vid körning med modeller med hydrostatisk transmission
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Jordbruk, fruktodling och trädgårdsodling.

Med en uteffekt och storlek för att passa livsmedelsproduktionssystem i både stor och liten skala, har New Holland 
Boomertraktorerna en utrustning av hög standard, utmärk komfort och låga driftskostnader. Från växthus till fältet och från frukt-  
till grönsaksodlingen, har den effektiva mekaniska transmissionen på Boomer 35, 40, 45, 50 och 55 prestandan som du kräver till 
ett pris som du kan betala.

New Holland för produktivitet och prisvärdhet.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN10



Boomer 45, Boomer 50 och Boomer 55
• Full mekanisk transmission med fyra utväxlingsförhållanden i 

fyra växelområden
• Otrolig lyftkapacitet på 1 250 kg 
• Kraftuttag på 540, 540E och 1 000 varv/min
• Smidig, trecylindrig effekt
• Främre viktpaket på 129 kg som standard
• Automatisk till- och frånkoppling av kraftuttag 
• Digital hastighetsmätare
• Boomer Suite™-hytt som tillval
• Krypväxeltillvalet inkluderar alltid synkroniserat kraftuttag
• Ny Boomer 55-modell med 57 hk
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Boomer 35 och Boomer 40
• Full mekanisk transmission med fyra utväxlingsförhållanden 

och i tre växelområden 
• Hög lyftkapacitet på 820 kg 
• Gediget hydraulflöde på 31,2 l/min 
• Jämn, trecylindrig effekt
• Boomer Suite™-hytt som tillval
• Automatisk till- och frånkoppling av kraftuttag
• Digital hastighetsmätare
• Främre viktpaket på 129 kg som standard



Grönyteskötsel  
och kommun.

Grönyteskötsel och arbete i kommunala anläggningar har 
specifika krav på kompakta traktorer. Boomer-traktorerna 
erbjuds alla med hydrostatiska transmissioner. Det gör de 
här traktorerna till det idealiska valet för klippning, transport 
och andra uppgifter som sopning, snöröjning och allmänt 
underhåll. När det gäller hydraulflöde är det endast New Holland 
som erbjuder full kapacitet och som har separat drivning av 
servostyrningen. 

New Holland tillhandahåller rätt utrustning utan dyra tillval.

Boomer 25
• Hydrostatisk transmission med två växelområden
• Branschledande lyftkapacitet på 650 kg 
• Gediget hydraulflöde på 23 l/min 
• Kompakt och ekonomisk trecylindrig effekt
• Synkronisering av motorvarvtal med EZ-Speed

Boomer 35 och Boomer 40
• Hydrostatisk transmission med tre växelområden 
• Hög lyftkapacitet på 820 kg 
• Gediget hydraulflöde på 31,2 l/min 
• Jämn, trecylindrig effekt
• Synkronisering av motorvarvtal med EZ-Speed
• Boomer Suite™-hytt som tillval
• Digital hastighetsmätare
• Automatisk till- och frånkoppling av kraftuttag

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN12



Boomer 45, Boomer 50 och Boomer 55
• Hydrostatisk transmission med tre växelområden
• Otrolig lyftkapacitet på 1 250 kg 
• Kraftuttag på 540, 540E och 1 000 varv/min
• Jämn, trecylindrig effekt
• Synkronisering av motorvarvtal med EZ-Speed
• Boomer Suite™-hytt som tillval
• Digital hastighetsmätare
• Automatisk till- och frånkoppling av kraftuttag 
• Ny Boomer 55-modell med 57 hk
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Sportgräsmattor kräver skötsel och underhåll av specialister. New Holland Boomer-traktorerna erbjuds i klass 2 och 3 med 
respektive uteffekter på 35 hk eller 40 hk och 47 hk, 52 hk eller 57 hk. Modellerna Boomer 35 och 40 kan specificeras med en 
mekanisk transmission på 12 fram- och 12 backväxlar och den större Boomer 45, 50 och 55 erbjuder en transmission med  
16 fram- och 16 backväxlar. Dessutom har alla klass 2- och klass 3-Boomer ett hydrostatiskt tillval med tre områden. Högeffektiva, 
mekaniska transmissioner har en direkt länk mellan motorvarvtalet och körhastighet som är idealisk för tyngre arbeten som 
luftning och jordbearbetning. Den hydrostatiska varianten är idealisk för dressning, växtskyddsbehandlingar, sådd och gödsling 
tack vare dess jämna och exakta funktion.

New Holland tillhandahåller en kraftfull enkelhet.

Underhåll av gräsytor på sportanläggningar.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN14

Boomer 35 och Boomer 40
• Full mekanisk transmission med fyra utväxlingsförhållanden 

och i tre växelområden
• Hög lyftkapacitet på 820 kg
• Gediget hydraulflöde på 31,2 l/min
• Jämn, trecylindrig effekt
• Boomer Suite™-hytt som tillval
• Automatisk till- och frånkoppling av kraftuttag
• Digital hastighetsmätare
• Frontviktspaket på 129 kg är standard

Boomer 45, Boomer 50 och Boomer 55
• Full mekanisk transmission med fyra utväxlingar i fyra 

växelområden eller hydrostatisk transmission med tre 
växelområden

• Otrolig lyftkapacitet på 1 250 kg
• Kraftuttag på 540, 540E och 1 000 varv/min
• Jämn, trecylindrig effekt
• Automatisk till- och frånkoppling av kraftuttag 
• Digital hastighetsmätare
• Synkronisering av motorvarvtal med EZ-Speed
• Boomer Suite™-hytt som tillval
• Krypväxeltillvalet inkluderar alltid synkroniserat kraftuttag
• Ny Boomer 55-modell med 57 hk



New Holland Boomer-traktorerna har utvecklats för att kunna arbeta oavbrutet samt uppfylla kraven hos professionella förare. 
Överkomliga priser garanterar att de här kvaliteterna kan tillhandahållas till dem som behöver en robust och lättanvänd 
traktor som kanske inte behöver utföra intensiva arbeten. Fördelen? Pålitlig och driftsäker prestanda under hela livslängden. 
Boomertraktorerna har antingen hydrostatiska eller mer traditionella mekaniska transmissioner med hög säkerhets- och komfortnivå  
för föraren. New Holland har ett brett återförsäljarnät som kan hjälpa dig och din Boomer när det behövs.

New Holland tillhandahåller en full produktsupport till varje användare.

Hästanläggningar, gods och grönytor  
med professionell användning.
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Boomer 25
• Hydrostatisk transmission med två växelområden
• Bekväm, tyst och lätt att använda
• Klar för mittmonterat klippaggregat
• Kraftfull trepunktslyft matchar många olika redskap
• Synkronisering av motorvarvtal med EZ-Speed

Boomer 25 C
• Hydrostatisk transmission med två växelområden 
• 450 kg bakre lyftkapacitet och kraftuttag
• Klar för mittmonterat klippaggregat
• Frontlastare som tillval
• Fyrhjulsdrift
• Hydraulflöde 17,4 l/min

Boomer 35 och Boomer 40
• Hydrostatisk eller full mekanisk transmission
• Hög lyftkapacitet på 820 kg
• Gediget hydraulflöde på 31,2 l/min
• Jämn, trecylindrig effekt
• Boomer Suite™-hytt som tillval
• Automatisk till- och frånkoppling av kraftuttag
• Digital hastighetsmätare
• Frontviktspaket på 129 kg är standard

Boomer 45, Boomer 50 och Boomer 55
• Hydrostatisk eller full mekanisk transmission
• Otrolig lyftkapacitet på 1 250 kg
• Kraftuttag på 540, 540E och 1 000 varv/min
• Jämn, trecylindrig effekt
• Automatisk till- och frånkoppling av kraftuttag 
• Digital hastighetsmätare
• Synkronisering av motorvarvtal med EZ-Speed
• Boomer Suite™-hytt som tillval
• Krypväxeltillvalet inkluderar alltid synkroniserat kraftuttag
• Frontviktspaket på 129 kg är standard
• Ny Boomer 55-modell med 57 hk
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Nya Boomer 25 C. Liten men mäktig.

Den nya traktorn Boomer 25 C är det bästa valet för små verksamheter, grönyteföretag och kommuner som behöver en hårt 
arbetande, mångsidig liten traktor för att utföra allt det arbete som en trädgårdstraktor inte klarar av. Den är redo att ta hand 
om dina gårds-, landskaps-, trädgårds- och fastighetsunderhållsarbeten. Den kompakta storleken gör den lätt att använda och 
manövrera runt hinder och i trånga utrymmen. Känd för att leverera enastående prestanda hjälper dessa pålitliga och lättanvända 
kompakttraktorer dig att utföra dina arbetsuppgifter effektivt och smidigt, samtidigt som den håller kostnaderna nere.

Bättre dragkraft med fyrhjulsdrift (4WD)
När det är halt och vått finns det ingen anledning att bli 
frustrerad. Den mekaniskt inkopplade fyrhjulsdriften är 
standard på Boomer 25 C och hjälper dig att köra i besvärlig 
terräng. Servostyrning är standard och den tillsammans med 
fyrhjulsdriften gör att det är lätt att manövrera Boomer 25 C 
även i trånga utrymmen och med full skopa.
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Kraft att lasta, klippa och mycket mer
• Traktorn Boomer 25 C har en steg V-kompatibel, robust, 

pålitlig och bränsleeffektiv trecylindrig dieselmotor som ger  
25 hk vid 3 000 varv/min

• Det är enkelt att komma åt för underhåll och rutinservice och 
25-litersbränsletanken håller dig igång längre

• Avtagbart 160 GMS mittmonterat klippaggregat som tillval 
bidrar till mångsidigheten hos 25 C

• Den kraftfulla 105LC-frontlastaren med en lyftkapacitet på 
590 kg klarar påfrestningarna

Högre hydraulflöde = effektiv drivning av redskapen
• Det robusta hydraulsystemet ger 17,4 l/min riktat flöde för 

drivning av redskap/tillbehör
• Över 450 kg bakre lyftkapacitet för en mängd olika motordrivna 

och icke-motordrivna redskap
• Separat styrpump på 8 l/min ger enkel styrning

Bekvämt arbete börjar med det rätta sätet
• Deluxe-förarsätet med högt ryggstöd har två armstöd och ett 

justerbart ryggstöd för komfort under långa arbetsdagar
• En modern instrumentpanel med personbilskänsla ger en 

snabb överblick
• De ergonomiska sidokonsolerna innefattar reglage för 

fyrhjulsdrift, kraftuttag och trepunktslyft för en intuitiv 
användning

Obegränsat varvtal, obegränsad användning
• Den hydrostatiska transmissionen med två områden gör att 

du kan välja det varvtal som passar dina behov
• Fram- och backpedalerna har glidsäkra gummiskydd som är 

färgkodade och präglade med körriktningen
• Farthållare som standardfunktion gör att stora jobb klaras av 

på nolltid
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Kompakta lastare för kompakta traktorer.

300TL-serien är utformad med tanke på kompakttraktorer. Denna serie är det bästa alternativet för enkel och lätthanterlig 
funktion, vilket passar utmärkt för små lantbruksföretag, golfbanor, hästanläggningar och trädgårdsodling. Dess kompakta 
totalmått gör det lätt att komma åt överallt, vilket ger lastaren hög produktivitet, och det går lätt att ta snäva kurvor och komma 
in i smala öppningar.

Imponerande lyftkapacitet
300TL erbjuder enastående lyftprestanda. De maximala 
lyfthöjderna sträcker sig från 2,0 till 2,8 meter och gör det lika 
enkelt att stapla balar som att räkna till tre. Den maximala 
lyftkapaciteten är mellan 435 och 1193 kg, vilket ger dig mer 
än tillräcklig kapacitet för att hantera även de mest krävande 
uppgifterna på ett enkelt sätt.

Enkel tillkoppling
Ett enkelt och lätthanterligt system säkerställer att lastaren 
är säkert tillkopplad, men ändå enkel att koppla ifrån när den 
inte behövs. De färgkodade hydraulledningarna kopplas snabbt 
och lastararmarna samt fästena är lätta att passa in för att 
underlätta tillkoppling.

Ergonomisk mekanisk joystick
Du kan välja precis var du vill ha denna lätthanterliga mekaniska 
joystick.

Snabbkopplingsram
Detta system möjliggör snabbt och enkelt byte av redskap och 
är välkänt för användare av skidsteerlastare.
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l Standard     O Tillval     MSL = Mekanisk nivåreglering

Mekanisk parallellföring
Om du måste ha en fast position för att snabba på lastningen passar den mekaniska parallellföringen utmärkt för dig. Detta passar 
utmärkt om du exempelvis ofta staplar balar eller lastpallar.

Modeller 105LC 330TL 340TL 350TL

System med parallellföring MSL MSL MSL MSL

Max. lyftkapacitet vid armens nedre vridpunkt (kg) 590 653 969 989

Max. lyftkapacitet vid armens övre vridpunkt (kg) 515 551 806 938

Max. brytkraft vid skopans kant (kg) 952 867 979 1 030

Vikt utan redskap och tillkopplade delar (kg) 200 205 230 270

Max. lyfthöjd vid vridpunkt (mm) 1 850 2 290 2 435 2 590

Tiltvinkel, standard (° grader) 44 40 38 41

Tömningsvinkel, lastare upp (° grader) 38 80 74 74

Min. traktoreffekt (kW/hk) 15/20 15/20 18/25 26/35

Max. traktoreffekt (kW/hk) 22/30 26/35 37/50 40/55

Varipark-stativ l l l l

3:e funktion O O O O

Skidsteer snabbkopplingsram l l l l

New Holland blå färg l l l l

Kompatibla Boomer-modeller 25 C 25 35, 40 45, 50, 55



SPECIFIKATIONER

Kontakta din New Holland-återförsäljare för ytterligare information!
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Modeller Boomer  
25 C

Boomer  
25

Boomer  
35

Boomer  
40

Boomer  
45

Boomer  
50

Boomer  
55

Motor

Traktorklass Subcompact Klass 1 Klass 2 Klass 2 Klass 3 Klass 3 Klass 3

Avgasnivå Steg V Steg V Steg V Steg V Steg V Steg V Steg V

Bruttoeffekt (kW/hk) 18,4/24,7 20/24 21/35 28/40 30,6/47 35/52 35/57

Nominellt varvtal (varv/min) 2 700 2 700 2 600 2 700 2 600 2 600 2 600

Typ 3-cylindrig diesel

Cylindervolym (cm3) 1 267 1 320 1 879 1 879 1 879 1 879 1 879

Luftrenare Utbytbart torrelement

Bränsletank (ROPS / Hytt) (l) 25 / – 25 / – 40 / 47 40 / 47 40 / 47 40 / 47 40 / 47

Generator (ampere) 50 50 70 70 70 70 70

Transmission

Typ, mekanisk / hydrostatisk 6x2 / HST+2 växelomr. 12x12 / HST+3 växelomr. 16x16 / HST+3 växelomr.

Krypväxel (endast med 16x16 mekanisk) – – – – O O O

Maximal körhastighet: Växel– (km/h), R4 – – 23,06 23,06 27,06 27,06 27,06

HST – (km/h), R4 14,6 15,7 23,06 23,06 24,31 24,31 24,31

Krypväxel (m/min) – – – – 0,17 - 2,8 0,17 - 2,8 0,17 - 2,8

Farthållare på hydrostatisk transmission l l l l l l l

Växel / fram-/backväxeltyp – – Synkro Synkro Synkro Synkro Synkro

Koppling bakre differentialspärr Mekanisk / fot

Bromstyp Mekanisk/våt, flera bromsskivor Våt, flera bromsskivor

Hydraulsystem

Hydraulflöde redskap (l/min) 27,4 30,8 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3

Hydraulflöde / HST styrning (l/min) 8 11 15,6 / 20,8 15,6 / 20,8 15,6 / 20,8 15,6 / 20,8 15,6 / 20,8 

Tipputtagsventil 1 1 2 2 2 2 2

3-punktslyftens kapacitet vid kopplingspunkterna (kg) 650 650 820 820 1 250 1 250 1 250

3-punktslyftens kategori 1 1 1 1 1 1 1

Typ av styrning Hydrostatisk Hydrostatisk Hydrostatisk Hydrostatisk Hydrostatisk Hydrostatisk Hydrostatisk

Kraftuttag

Bakre kraftuttag l l l l l l l

Mittre kraftuttag l l O O O O O

Drivhjulsberoende kraftuttag (endast med 16x16 mekanisk) – – – – O O O

Kraftuttag HK (Växel / hydro) (hk) – / 16,5 – / 19,9 23 / 22 31 / 29 34 / 32 39 / 37 39 / 37

Varvtal kraftuttag (bakre) (varv/min) 540 540 540 540 540/540E/1 000 540/540E/1 000 540/540E/1 000

Varvtal kraftuttag (mittre) (varv/min) 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Typ av kraftuttag Elektrohydrauliskt kopplat, oberoende

Förarmiljö

Boomer Suite™-hytt – – O O O O O

Bakre ROPS l l l l l l l

Mittmonterat ROPS – – O O O O O

Dimensioner (W/R3 däck)

Hjulbas (cm) 142 150 175 175 186 186 186

Längd (cm) 247 263 311 311 325 325 325

Höjd (ROPS) (cm) 191 174 193 193 206 206 206

Vikt (ROPS / Hytt) (kg) 655 / – 766 / – 1 460 / 1 660 1 460 / 1 660 1 720 / 1 950 1 720 / 1 950 1 720 / 1 950

Däckval Val av slitbana för gräsytor, jordbruk eller industri

l Standard     O Tillval     – Inte tillgänglig
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