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G6000 front cirkelmaaiers van New Holland zijn geschikt voor intensieve commerciële toepassingen
en kunnen grote oppervlakten maaien. De veelzijdige G6030 en G6035 zijn verkrijgbaar met een
maaidek naar keuze van 1,52 of 1,82 m maar kunnen eveneens gebruikt worden om een veegmachine
of sneeuwblazer aan te drijven.

BETROUWBAAR MAAIWERK 
OM AAN UW BEHOEFTEN TE VOLDOEN
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G6OOO: MAAIEN VAN GROTE OPPERVLAKTEN
EN LANGERE WERKDAGEN
De G6030 en G6035 worden aangedreven door stille,
brandstofzuinige driecilinderdieselmotoren en zijn beide
uitgerust met het Sensitrak™ automatisch tractie
management. Die geeft automatisch kracht aan 
de achterste stuuras wanneer het systeem wielslip
detecteert. Bij het werken op hellingen of moeilijker
terrein, kan de bestuurder de permanente vierwiel-
aandrijving selecteren.

ONTWIKKELD MET HET OOG
OP VEILIGHEID EN VERMOGEN
New Holland heeft ervoor gezorgd
dat haar maaimachines aan de
strengste veiligheidsnormen voldoen,
zowel voor de bestuurder als voor
derden. G6000-maaiers hebben 
een veilige transportsnelheid 
van maximaal 24,5 km/u.

SPECIFICATIES G6O3O G6O35

Motor
Aantal cilinders / aanzuiging / ventielen / emissieniveau 3 / NA / 2v / Tier III 3 / NA / 2v / Tier III 
Inhoud (cm3) 1496 1662 
Nominaal vermogen @ 2700 tpm - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/pk) 22,4/30 26,8/36 
Transmissie
Dubbel bereik hydrostatisch ● ●

Cruise control ● ●

Assen
4WD achteras met Sensitrak™-systeem O O
Stuurhoek (°) 53 53
New Holland maaidekken 
Achterlossende maaidekken beschikbaar (m) 1,5 - 1,8 1,5 - 1,8
Gewicht
Minimaal gewicht (zonder maaier) (kg) 755 770 
1,52 m / 1,82 m maaidekgewichten (kg) 190 / 230 190 / 230 

● Standaard     O Optioneel
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TRADITIONELE COMPACTE TRACTOREN 

In een steeds veranderende wereld, 
is het een grote geruststelling te weten dat 
u op New Holland kunt vertrouwen om u
beproefde, traditionele compacte tractoren
te bieden. Ze combineren robuuste kracht
met lage bedrijfskosten en hebben net die
kenmerken die u nodig hebt om de job 
te klaren. De TC24D is het no-nonsense
antwoord op steeds complexer 
wordende vereisten.
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TC COMBINEERT EENVOUD MET VERMOGEN 
TC24D-tractoren van New Holland kunnen ofwel met een 9 x 3 mechanische
transmissie ofwel met een hydrostatische transmissie met twee bereiken
uitgerust worden. De Cat. 1 hefinrichting heeft een capaciteit van maar 
liefst 670 kg en de onafhankelijke pomp voor de hydraliek levert een 
ruim debiet van 18,4 l/min. De tractoren kunnen achteraan uitgerust 
worden met maaidekken van 1,52 m of 1,82 m.

SPECIFICATIES TC24D

Motor
Aantal cilinders / aanzuiging / ventielen / emissieniveau 3 / NA / 2v / Tier III
Inhoud (cm3) 1131
Nominaal vermogen @ 2600 tpm 
- ISO TR14396 - ECE R120 (kW/pk) 17,9/24
Transmissie
Mechanische transmissie (V x A) 9 x 3
Hydrostatische transmissie 2 bereiken 
Elektrische cruise control O
Voorassen
4WD-vooras ●

Aftakas
Middenaftakas (HST-modellen) O
Achteraftakas (tpm) 540
New Holland maaidekken 
Achteraan gemonteerde maaier (m) 1,5
Afmetingen en gewicht
Totale lengte 4WD-vooras (mm) 2700
Minimale algemene breedte landbouwbanden (mm) 1000
Minimumgewicht (kg) 658

● Standaard     O Optioneel
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GEAVANCEERD

De briljante en compacte TZ- en Boomer- tractoren brengen een modern niveau 
van comfort en productiviteit naar de professionele sector van de compacte tractor. 
Er is altijd een compacte Boomer om aan de meest veeleisende toepassingen 
te voldoen, van een basis instapmodel tot het vlaggeschip: de Boomer 3050
met EasyDrive™ CVT-transmissie.

SPECIFICATIES TZ21 TZ24 2O3O 2O35 3O4O 3O45 3O5O

Motor
Aantal cilinders / aanzuiging / ventielen / emissieniveau 3 / NA / 2v / Tier III 3 / NA / 2v / Tier III 3 / NA / 2v / Tier III 3 / NA / 2v / Tier III 4 / NA / 2v / Tier III 4 / NA / 2v / Tier III 4 / NA / 2v / Tier III
Inhoud (cm3) 954 1005 1496 1662 2000 2200 2200
Nominaal vermogen - ISO TR14396- ECE R120 (kW/pk) 15,7/21 17,9/24 23,1/31 26,1/35 29,8/41 33,5/46 37,3/51
Transmissie
Mechanische transmissie (V x A) – – 9 x 3 – 24 x 24 *24 x 24* 24 x 24*
Hydrostatische transmissie 2 bereiken 2 bereiken 3 bereiken 3 bereiken 2 x 2 Power Range™-transmissie –
Continu variabele transmissie – – – – EasyDrive™ CVT-transmissie**
Aftakas
Middenaftakas (HST-modellen) O O O O – – –
Achteraftakas (tpm) 540 540 540 540 540 / 540 E 540 / 540 E 540 / 540 E
Getrokken multi-maaidekken 
voor achtermontage
Centraal gemonteerd (m) 1,3 of 1,5 1,3 of 1,5 – – – – –
Achteraan gemonteerd (m) 1,2 of 1,5 of 1,8 1,2 of 1,5 of 1,8 1,5 of 1,8 of 2,3 1,5 of 1,8 of 2,3 1,8 of 2,3 1,8 of 2,3 1,8 of 2,3
Flex wings voor grote oppervlaktes (m) – – – – 3,6 of 4,5 3,6 of 4,5 3,6 of 4,5 of 5,2
Afmetingen en gewicht
Minimale overmeten breedte landbouwbanden (mm) 1180 1180 1379 1379 1687 1687 1687
Minimaal gewicht zonder cabine / met cabine (kg) 662 662 1210 / 1400 1226 / 1410 1218 / 1581 1309 / 1673 1309 / 1673

O Optioneel – Niet beschikbaar       * Enkel beschikbaar op modellen zonder cabine ** Enkel beschikbaar op modellen met cabine met 540 tpm aftakas tot sept. 09

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=8UD25005_TZ


BOOMER 3OOO. EENVOUDIG OF 
INGEWIKKELD – AAN U DE KEUZE
De Boomer 3040, 3045 en 3050 met respectievelijk 
41, 46 en 51 pk hebben viercilindermotoren en kunnen
erg strakke bochten maken (2,8 m) wanneer ze met een
SuperSteer™ en Sensitrak™-systeem uitgerust zijn. 
U kunt kiezen tussen de 24 x 24 Synchro Shuttle™, 
2 x 2 Power Range™* of de unieke topklasse
EasyDrive™ CVT-transmissie. De EasyDrive™-transmissie
combineert het gebruiksgemak van een hydrostaat met 
de mogelijkheid om op een efficiënte manier te kunnen
werken aan vast instelbare snelheden. Deze reeks
beschikt eveneens over een serie bijkomende innovatieve
voorzieningen. Een hefvermogen achter van maximaal
1600 kg en een hydraulisch debiet van 37 l/min, met 
de mogelijkheid om tot 3 regelventielen te voeden. 
De Boomer 3000 biedt ook eersteklas comfort in de
SuperSuite™-cabine met standaard airconditioning.
*Niet beschikbaar op de Boomer 3050

TZ. ZOVEEL MEER DAN EEN ZITMAAIER
TZ-tractoren van New Holland wegen minder dan 
700 kg en hun compact design zorgt ervoor dat 
ze strakke bochten met een straal van 2,3 m kunnen
maken. Ze zijn beschikbaar met centraal gemonteerde
maaidekken van 1,52 m of 1,82 m, met een vermogen
van 21 pk (TZ21) of 24 pk (TZ24) en zijn met een
hydrostatische transmissie uitgerust. 
De standaarduitrusting omvat een 540 tpm achteraftakas,
een driepuntshef met een hefvermogen van 715 kg 
en een hydraulisch debiet van 14,2 l/min. 
Een enkel regelventiel is standaard.

BOOMER 2OOO. BETER UITGERUST
VOOR EEN EERSTEKLAS WENDBAARHEID
De Boomer 2030 en 2035 tractoren met een vermogen
van 31 pk en 35 pk kunnen met geavanceerde opties
worden uitgerust, waaronder een uiterst comfortabele
cabine en een SuperSteer™ met een Sensitrak™
automatisch tractiemanagement voor strakke bochten
van 2,7 m. Een hydrostatische transmissie met drie
bereiken is standaard, met voor de Boomer 2030 een 
9 x 3 mechanische optie. De hydraulische pomp levert
27 l/min, de hefinrichting achter kan 873 kg opheffen 
en er is een ruime keuze aan maaidekken die
achteraan kunnen bevestigd worden. 
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New Holland heeft een ongeëvenaarde ervaring wat kleine en middelgrote tractoren betreft. 
De T3000-tractoren zijn licht maar krachtig. Ze werden gebouwd om hard werk aan te kunnen en hebben 
dat reeds in de meest veeleisende toepassingen bewezen. De modulair gebouwde T4000-reeks omvat
gespecialiseerde tractoren die specifiek voor een bepaald type eindgebruiker werden ontwikkeld, inclusief
wijngaard- en boomgaardtoepassingen. Met hun groter vermogen zijn T5000-tractoren ideaal voor professionele
gebruikers die een lichte maar krachtige tractor nodig hebben om met zwaarder materiaal te kunnen werken,
bijvoorbeeld voor verticuteermachines of om maaicombinaties voor grote oppervlakten aan te drijven.
Wat u ook nodig hebt, New Holland is ideaal om aan uw specifieke eisen te voldoen.

KLEINE EN MIDDELGROTE TRACTOREN MET MEER
VERMOGEN,VOORZIENINGEN EN PRODUCTIVITEIT
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T3OOO: LICHT, KRACHTIG 
EN GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN
Met een respectievelijk vermogen van 35, 44, 48 en 
54 pk zijn de T3010-, T3020-, T3030- en T3040-tractoren
beschikbaar met een vooraan gemonteerd ROPS-frame
of een cabine. Deze tractoren hebben een 16 x 16
Synchro Shuttle™-transmissie, een achterhef van 
Cat. 1 die maximaal 1200 kg aan de kogeleinden 
aankan en als optie beschikken ze over een fronthef 
met een extra grote capaciteit.
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T4OOO: ZO VERFIJND ALS U ZELF WILT 
T4000-tractoren zijn volgens een beproefd modulair
platformsysteem gebouwd en bieden eigenschappen 
om aan enorm veel verschillende toepassingen te voldoen.
Van het meest eenvoudige ROPS 4WD-model tot een tractor
die met de uiterst geperfectioneerde Blue Cab uitgerust is,
inclusief geavanceerd filtersysteem en airco: er is echt een
T4000-tractor voor ieders behoeften. T4000-tractoren met
een vermogen van 65 tot 97 pk zijn de eerste keuze voor
veeleisende gebruikers, waaronder loonwerkers, lokale
overheden, diensten “Bruggen en wegen” groenvoorziening,
professionele tuiniers en grotere golf- en sportclubs.

SPECIFICATIES T3O1O T3O2O T3O3O T3O4O

Motor
Motorvermogen - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/pk) 26/35 33/44 36/48 41/55
Transmissie
Synchro Shuttle™ met kruip 16 x 16 16 x 16 16 x 16 16 x 16
Aftakas
Achteraftakas (tpm) 540 / 540E 540 / 540E 540 / 540E 540 / 540E
Frontaftakas (tpm) 1000 1000 1000 1000
New Holland maaidekken 
Achteraan bevestigde maaidekken beschikbaar (m) 1,8 of 2,3 1,8 of 2,3 1,8 of 2,3 1,8 of 2,3
Flex wing maaidekken beschikbaar (m) – 3,6 of 4,5 3,6 of 4,5 4,5 of 5,2
Afmetingen en gewicht
Minimale totale breedte (mm) 1322 1380 1380 1380
Minimaal gewicht (kg) 1450 1460 1460 1480

SPECIFICATIES T4O2O T4O3O T4O4O T4O5O

Motor
Motorvermogen - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/pk) 48/65 57/78 63/86 71/97
Transmissie
Shuttle Command™ 16 x 16 16 x 16 16 x 16 16 x 16
Split Command™ 32 x 16 32 x 16 32 x 16 32 x 16
Powershuttle 16 x 16 16 x 16 16 x 16 16 x 16
Dual Command™ met Powershuttle 32 x 16 32 x 16 32 x 16 32 x 16
Voorassen
4WD-vooras ● ● ● ●

SuperSteer™-vooras O O O O
New Holland maaidekken
Flex wing maaidekken beschikbaar (m) 4,5 of 5,2 4,5 of 5,2 4,5 of 5,2 4,5 of 5,2
Afmetingen & gewicht
Minimale draaistraal (mm) 3415 3415 3415 3415
Minimaal gewicht (mm) 3070 3070 3150 3200

SPECIFICATIES T5O3O T5O4O T5O5O T5O6O

Motor
Motorvermogen - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/pk) 56/76 63/86 71/97 78/106
Transmissie
Shuttle Command™ 12 x 12 12 x 12 12 x 12 12 x 12
Shuttle Command™ met kruipversnelling 20 x 12 20 x 12 20 x 12 20 x 12
Powershuttle 12 x 12 12 x 12 12 x 12 12 x 12
Dual Command™ met Powershuttle 24 x 24 24 x 24 24 x 24 24 x 24
Voorassen
4WD-vooras O O O O
New Holland maaidekken 
Flex wing maaidekken beschikbaar (m) 4,5 of 5,2 4,5 of 5,2 4,5 of 5,2 4,5 of 5,2
Afmetingen & gewicht
Minimale draaistraal (mm) 4050 4050 4050 4050
Minimaal gewicht (mm) 4050 4050 4250 4250

● Standaard     O Optioneel     – Niet beschikbaar

T5OOO: GROTERE, LICHTERE TRACTOREN
De T5030-, T5040-, T5050- en T5060-“full size” tractoren
met respectievelijk 76, 86, 97 en 106 pk zijn genereus
uitgeruste tractoren die aan de behoeften tegemoet 
komen van zowel grootgrondbezitters als landbouwers.
De T5000 is fysiek groter dan de T3000- en T4000-reeks
en heeft het noodzakelijke hefvermogen van 4800 
tot 5740 kg om zware uitrustingen op te heffen en het
hydraulische debiet en de druk om grote hydraulische
kooimaaiers en krachtige bermmaaiers aan te drijven. 
Dit alles bij tractoren die niet meer dan 3750 kg wegen.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=8UHD20025
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BIJ UW DEALER

De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder
voorafgaande kennisgeving. Het is mogelijk dat de tekeningen en foto’s modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra
uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door 
New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Gedrukt in Italië - 08/09 - TP01 - (Turijn) - 90008/NLO

Bezoek onze website: www.newholland.com
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PPRROOEEFFRRIITT!!

Raadpleeg voor meer details uw New Holland-dealer!

DE NEW HOLLAND TOP SERVICE, BEHEERD IN NAUWE
SAMENWERKING MET NEW HOLLAND-DEALERS 
EN DE NEW HOLLAND PARTS AND SERVICE TEAMS,
STAAT VOOR:

TOPBESCHIKBAARHEID.
We zijn er altijd voor u:
24 uur per dag, 7 dagen
per week, heel het jaar
door! Welke informatie u
ook nodig hebt, wat uw
probleem of vraag ook is,
u hoeft enkel het gratis
nummer* van de Top
Service van New Holland
te bellen.

TOPSNELHEID.
Supersnelle levering van
onderdelen: wanneer u
ze nodig hebt, waar u ze
nodig hebt!

TOPPRIORITEIT.
Snelle oplossingen tijdens
het seizoen: omdat uw
oogst niet kan wachten!

TOPTEVREDENHEID.
Wij zoeken de oplossing die
u nodig hebt, volgen ze op
en houden u op de hoogte:
tot u 100% tevreden bent!

* Wanneer nodig kunt u New Holland Top Service contacteren op het
nummer 00800 64 111 111, 24 uur op 24, 7 dagen op 7, het hele
jaar door, gratis vanaf een vaste lijn. Vanaf een mobiele telefoon kunt
u New Holland Top Service bereiken op het volgende nummer: 02
2006116. Telefoneren vanaf een mobiele lijn zal niet gratis zijn,
maar gebeurt voor eigen rekening. Voor informatie in verband met
het prijstarief neemt u best vooraf contact op met uw provider.
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