BOOMER 25 Compact

NYA BOOMER 25 COMPACT.
LITEN MEN KRAFTFULL.
Den nya traktorn Boomer™ 25 Compact är det bästa valet för personer boende på landet, 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, standard, på
Boomer 25 kommer att leda dig igenom
de svåra ställena. Med servostyrningen,
standard, och fyrhjulsdriftens axlar som
ger snäva svängar, är det lätt att manövrera
Boomer 25 Compact i trånga utrymmen,
även med full skopa.

HÖGRE HYDRAULFLÖDE =
EFFEKTIV DRIVNING
AV REDSKAP
Det robusta hydraulsystemet på Boomer
ger 17,4 l/min av anpassat flöde för
drivning av redskap/tillbehör. Med över
450 kg lyftkapacitet kan du använda
krävande redskap som rotorklippare,
boxskrapa med pinnar, eller fräs. En
separat styrpump på 8 l/min ger enkel
manövrering i alla situationer.

OBEGRÄNSAT VARVTAL,
OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING

KRAFT ATT LASTA,
KLIPPA OCH MYCKET MER

BEKVÄMT ARBETE BÖRJAR
MED DEN RÄTTA STOLEN

Den hydrostatiska transmissionen med
två områden gör att du kan välja vilket
varvtal du vill för att passa dina behov.
Framåt och bakåtpedalerna har glidsäkra
gummiskydd som är färgkodade och
präglade med körriktningen för ett säkert
arbete i alla lägen. Stor gräsmatta att
klippa? Då kommer du att uppskatta
farthållaren, standard, som gör att hektar
och timmar avverkas lekande lätt.

Boomer™ 25 Compact är utrustad med en
pålitlig, hållbar och bränslesnål 3-cylindrig
dieselmotor med avgasklass Steg V och
naturligt insug på 25 hk vid 3 000 varv/min:
mer än nog för att utföra dina mest
krävande arbetsuppgifter. Bränsletanken
på 25 liter och stor påfyllningsöppning
gör att du kan utföra mer arbete mellan
de bekväma tankningarna. Boomer gör
att du spar tid och pengar även när det
gäller underhåll. Bekväm åtkomst till
serviceställen gör att rutinunderhåll
utförs snabbt och lätt.

Äntra den rymliga förarplattformen där en
lyxig stol med hög ryggkudde och justerbart
ryggstöd väntar dig. När du väl sitter i Boomertraktorn kommer du att bli förvånad över hur
mycket utrymme du har. Du hålls ständigt
informerad tack vare en modern, billiknande
instrumentpanel, medan lyxiga reglage, som
omfattar transmissionsområde, fyrhjulsdrift,
kraftuttag och manöverspakar för frontlyft,
är intuitivt utformade och placerade intill dig.

INTEGRERAT KLIPPDÄCK

FRONTLASTARE

Det mittmonterade klippdäcket 160GMS,
tillval, monteras och demonteras snabbt
och lätt. Det har en klippbredd på 1 520 mm
och sidoutkast, vilket ger en enastående
klipprestanda.

105LC lastaren, tillval, är konstruerad för att på ett perfekt sätt passa Boomer 25 Compact
och den starka konstruktionen innefattar självnivellering och gör den lätt att montera och
demontera. Den har en lyftkapacitet på 455 kg och lyfter max 1 830 mm och har samma
typ av koppling som används på slirstyrda maskiner, vilket gör att inget jobb är för litet för
denna kompakta kombination.

Modell

BOOMER 25 COMPACT

l Standard

(cm3)
(kW/hk)
(liter)
(Ampere)

3 / 1 260 / Steg V
Naturligt
18,4/24,7
25
50
l
l

(hk)
(varv/min)
(varv/min)

(km/tim)

12,8
540
2 000
Oberoende elhydraulisk inkoppling
Hydrostatisk med 2 områden/dubbla pedaler
14,7
l

Mekanisk
Våt, flerskivig

(kg)
(kg)

17,4
8
25,4
1 (O)
Stabilisatorer av kedjetyp/fasta länkändar
450
330
1
l

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

1 425
2 473
1 187
2 220
655
160GMS
Mittmonterat
1 520
105LC
455
1 830
1 650
l
l

Mekanisk

O Tillval
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smörjmedel

(l/min)
(l/min)
(l/min)

New Holland rekommenderar

Motor
Antal cylindrar / kapacitet / avgasklass
Insug
Bruttoeffekt motor vid 3 000 varv/min
Bränsletankens volym
Generator
Kraftuttag
Bakre kraftuttag
Mittre kraftuttag
Kraftuttag hästkrafter
Kraftuttagsvarvtal (bakre)
Kraftuttagsvarvtal (mittre)
Kraftuttag typ
Transmission
Typ/styrning
Maximal körhastighet framåt
HST farthållare
Inkoppling av bakre differentialspärr
Bromstyp
Hydraulik
Redskap hydraulflöde
Styrning hydraulflöde
Totalt flöde
Hydraulventiler
Frontlyft
Trepunktslyftens kapacitet vid kopplingspunkterna
Trepunktslyftens kapacitet 610 mm bakom kopplingspunkterna
Trepunktslyftens kategori
Framaxel
Fyrhjulsdrift
Mått och vikt
Hjulbas
Längd
Bredd
Höjd (överdel på ROPS eller hytt)
Vikt
Klippdäck
Monteringspunkt
Klippbredd
Frontlastare
Max lyftkapacitet
Max lyfthöjd
Max höjd ledtapp
Mekanisk självnivellering
Snabbkoppling som på slirstyrd maskin
Joysticksstyrning

