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UW WERK — NU MAKKELIJKER

De nieuwe compacte tractoren Boomer™ zijn het ultieme powergereedschap voor kleine tuin- en
landbouwtoepassingen, huiseigenaars, mensen met een landelijke levensstijl, tuinarchitecten, golfterreinen,
gemeentes en hobbytuiniers. Reactief, efficiënt en comfortabel: gebouwd om u het leven te vergemakkelijken.
Boomer tractoren, verkrijgbaar in zes modellen met een vermogen van 23 tot 47 pk, bieden u de
betrouwbaarheid van een grote tractor verpakt in een compact, wendbaar pakket. Deze tractoren zitten
boordevol eigenschappen voor uw comfort, terwijl u tijd en geld bespaart. U zult ontdekken dat Boomer
tractoren hun geld meer dan waard zijn.

GEBRUIKSGEMAK
Boomer tractoren zijn synoniem voor
“gemak”. De controles zijn dicht bij de hand,
de stoel en het stuurwiel passen zich
automatisch aan elke bestuurder aan, en het
brede, overzichtelijke bedieningsplatform
geeft u voldoende beenruimte. De
bedieningen zijn voorzien van een
kleurcode en zijn duidelijk aangegeven,
zodat u vol vertrouwen kunt werken.

HET VERMOGEN DAT U NODIG HEBT
Stille, brandstofefficiënte motoren met drie en vier
cilinders geven u het vermogen dat u nodig hebt om
te maaien, graven, sneeuw te ruimen, telen, enz. Het
hydraulische systeem met dubbele pomp en hoog
vermogen levert snelle werkrespons en stuurreacties.

EENVOUDIG ONDERHOUD
Boomer tractoren zijn makkelijk te
onderhouden. De controlepunten zijn
eenvoudig bereikbaar en de opklapbare
motorkap verschaft toegang tot de hele
motor, batterij, radiator en luchtfilters.
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HET BESTE ZICHT
De hellende motorkap van de Boomer tractoren ziet er niet
alleen fantastisch uit, hij vergemakkelijkt het werk dankzij
een fenomenaal voorwaarts zicht. Uw zicht wordt verbeterd
met het beste verlichtingspakket uit de sector dat het
werkgebied zowel aan de vóór- als achterzijde verlicht. Zo
bent u ook in de late en de vroege uurtjes van de dag
productief en veilig aan de slag.

BEWEZEN WENDBAARHEID EN TRACTIE
Uw Boomer tractor werd ontworpen om in en uit smalle
ruimtes te manoeuvreren. Dankzij de ruime bodemvrijheid is
hij makkelijk wendbaar rond én over hindernissen. De
vierwielaandrijving geeft u de tractie die u nodig hebt om
ruwe stukken te doorkruisen. In moeilijke omstandigheden
drukt u het differentieel vergrendelingspedaal in, en beide
achterwielen worden met elkaar vergrendeld voor extra
tractie om sneeuw, modder of een ruwe, glibberige bodem
te doorploeteren.

HYDROSTATISCH GEMAK
De Boomer 20 en 25 modellen zijn uitgerust met een
hydrostatische transmissie met 2 bereiken en één enkel
pedaal, terwijl een hydrostatische transmissie met 3 bereiken
verkrijgbaar is op de Boomer 30 tot 50. De vier grootste
modellen in de Boomer-reeks beschikken over 2 pedalen. Bij
alle Boomer tractoren met hydrostatische transmissie is
schakelen en het kiezen van de juiste snelheid kinderspel.
Bovendien werken alle hydrostatische transmissies vlot en stil.

GESYNCHRONISEERD COMFORT
De Boomer 30 en 35 modellen zijn standaard
uitgerust met een 12x12 gesynchroniseerde shuttle
shift (SSS) transmissie, terwijl de Boomer 40 en 50
standaard een 16x16 SSS-transmissie meekregen. 
Beide transmissies zijn gemaakt om vlot te schakelen.
Aangezien shuttle shifts gesynchroniseerd zijn, hoeft
u niet meer volledig stil te staan alvorens in achteruit
te schakelen, en de handige versnellingshendel links
van het stuurwiel maakt dit makkelijk.

KLAAR VOOR ELK WERK
Of u nu het gras wilt maaien, een weide egaliseren, een
afvoerkanaal graven, de tuin bewerken, sneeuw ruimen, het erf
voor een stal reinigen of een hek installeren: Boomer tractoren
zijn er voor u. Vervangen van opzetstukken is kinderspel bij deze
tractoren. U kunt dus makkelijk overschakelen op ander werk.
• Driepuntshef van 1e categorie
• Eén hydraulische afstandsklep achteraan standaard op de

modellen 20, 25, 30 en 35
• Twee hydraulische afstandskleppen achteraan standaard op

de modellen 40 en 50
• Onafhankelijke, elektrohydraulische 540 tpm aftakas achteraan

op de modellen 20, 25, 30 en 35
• Onafhankelijke, elektrohydraulische aftakas achteraan met drie

versnellingen (540 / 750 / 1000 tpm) op de modellen 40 en 50
• Elektrohydraulische onafhankelijke centrale aftakas om

centraal en vooraan gemonteerde opzetstukken aan te drijven
op alle hydrostatische versies.
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SPECIFICATIES

MODELLEN BOOMER20 BOOMER25 BOOMER30 BOOMER35 BOOMER40 BOOMER50

Motor

Bruto vermogen (kW/pk) 17/23 20/27 21/28 28/38 30,6/41 35/47

Nominaal toerental (tpm) 2700 2700 2600 2700 2600 2600

Type 3-cilinder diesel 4-cilinder diesel

Cilinderinhoud (cm3) 1100 1300 1500 1800 2500 2500

Luchtfilter Vervangbaar droog element

Brandstoftank (L) 25 25 33 33 36 36

Alternator (Amp) 50 50 50 50 50 50

Transmissie

Type, Mechanisch / hydrostatisch HST+2 bereiken 12x12 / HST+3 bereiken 16x16 / HST+3 bereiken

Maximale vooruitsnelheid Versnelling – (km/u), R4 – – 22,9 23,8 24,4 24,4

HST – (km/u), R4 15,2 15,2 23,8 24,8 22,7 22,7

Cruisecontrol op hydrostatische transmissie ● ● ● ● ● ●

Versnelling / shuttle-type – – Synchro Synchro Synchro Synchro

Inschakeling achterwielvergrendeling Mechanisch / voet Mechanisch

Type remmen Mechanisch / Meerv. nat, schijf Nat, meerv. schijf

Hydraulica

Hydraulisch debiet opzetstuk (l/min) 23 23 31,2 31,2 31,2 31,2

Hydraulisch debiet sturing / HST (l/min) 11 11 15,6 15,6 15,6/20,8 15,6/20,8

Afstandsklep 1 1 1 1 2 2

3-puntshefvermogen @ kogeleinden (kg) 650 650 820 820 1250 1250

3-puntsverbindingscategorie 1 1 1 1 1 1

Stuurtype Hydrostatisch Hydrostatisch Hydrostatisch Hydrostatisch Hydrostatisch Hydrostatisch

Aftakas

Aftakas achteraan ● ● ● ● ● ●

Centrale aftakas ● ● O O O O

Aftakas pk (mechanisch / hydro) (pk) – / 16,5 – / 19,9 23 / 22 31 / 29 34 / 32 39 / 37

Aftakas toerental (achteraan) (tpm) 540 540 540 540 540/750/1000 540/750/1000

Aftakas toerental (centraal) (tpm) 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Type aftakas Elektrohydraulisch ingeschakeld; onafhankelijk

Afmetingen (W/R3 banden)

Wielbasis (cm) 150 150 167 167 176 176

Lengte (cm) 263,2 263,2 301 301 307 307

Hoogte (ROPS) (cm) 217,3 217,3 232 232 245 245

Gewicht (kg) 772 772 1415 1451 1695 1725

Bandenkeuze Keuze gras-, landbouw- of industrieel profiel

● Standaard O Optioneel – Niet beschikbaar 

BIJ UW DEALER

Bezoek onze website: www.newholland.com

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 - 12/12 - TP01 - (Turijn) - 120019/NLO

Gratis oproep vanaf een vaste lijn. Bij mobiel bellen, informeer bij uw provider
of uw oproep zal worden aangerekend.

NEW HOLLAND TOP SERVICE  00800 64 111 111

24u/7d bijstand en info
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