
BOOMER 25 C-55 SERIE 



SERIE02



Eén serie tractoren.  
Meerdere toepassingen.

New Holland is een tractorspecialist, met modellen ontwikkeld voor gebruik in de landbouw, gemeentewerken en alles 
daartussenin. Van golfbanen en parken tot wijn- en boomgaarden: New Holland heeft een tractor die voldoet aan de behoeften van 
de meest veeleisende eindgebruikers.

Kies uw vermogen. Kies uw transmissie. Kies New Holland.
New Holland Fase V Boomer-tractoren zijn compacte, wendbare en veelzijdige tractoren die zijn onderverdeeld in vier klassen. 
Alleen New Holland kan u zo’n grote keuze aan compacte tractoren bieden.
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Klasse 1. Boomer 25.
3-cilindermotor met 24 pk, hydrostatische transmissie met 
twee groepen of 6x2 mechanische optie.

Compacte klasse. Boomer 25 C.
Drie cilinders, 25 pk, 4WD, hydrostatische transmissie met 
twee groepen en cruisecontrol.

Klasse 3. Boomer 45, Boomer 50 en Boomer 55.
3-cilindermotoren van 47, 52 en 57 pk, hydrostatische 
transmissie met drie bereiken of 16x16 synchromesh-
transmissie met optie voor een kruipbak.

Klasse 2. Boomer 35 en Boomer 40. 
3-cilindermotoren van 35 en 40 pk, hydrostatische transmissie 
met drie bereiken of 12x12 synchromesh-transmissie.



OVERVIEW

Gesynchroniseerd comfort en hydrostatisch gemak
• Boomer 35- en 40-modellen zijn standaard uitgerust met een 12x12 Synchronised Shuttle Shift-transmissie (SSS)
• Boomer 45-, 50- en 55-modellen zijn standaard uitgerust met een 16x16 SSS-transmissie, met optie voor een kruipbak
• Met SSS-transmissies hoeft u niet meer volledig tot stilstand te komen om te shuttelen en is de shuttle-hendel ergonomisch naast 

het stuurwiel geplaatst
• Boomer 25-modellen zijn uitgerust met een hydrostatische transmissie met twee groepen of een optionele 6x2 mechanische 

transmissie
• Op de Boomer 35- tot 55-modellen is een hydrostatische transmissie met drie groepen verkrijgbaar
• Alle hydrostatische modellen beschikken over 2 pedalen, voor voor- en achteruitrijden en om zeer eenvoudig te kunnen shuttelen 

en de juiste versnelling te kiezen
• Alle hydrostatische modellen zijn uitgerust met de nieuwe EZ Speed-functie: wanneer ingeschakeld verhoogt deze automatisch het 

motortoerental, afhankelijk van hoe ver het hydrostatische pedaal is ingetrapt
• Klasse 3 Boomers uitgerust met de hydrostatische transmissie en de Boomer Suite™-cabine zijn verkrijgbaar met de nieuwe 

servobekrachtigde rijpedaaloptie, zodat minder kracht nodig is om de pedalen te bedienen
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Tien redenen waarom de Boomer  
een klasse apart is.



Klaar voor elk werk
Of het nu gaat om grasmaaien, een weide egaliseren, een afvoersleuf trekken, de tuin 
bewerken, sneeuwruimen, een stal reinigen of een hek installeren: Boomer-tractoren 
zijn er voor u. Bij deze tractoren is werktuigen vervangen kinderspel en u schakelt dus 
makkelijk over op ander werk.
• Driepuntshef van de 1e categorie
• Standaard één hydraulisch regelventiel achteraan op het 25-model
• Twee hydraulische regelventielen achteraan standaard op de modellen 35, 40, 45, 50 en 55
• Onafhankelijke, elektrohydraulische 540 tpm aftakas achteraan op de modellen 25, 

35 en 40
• Onafhankelijke, elektrohydraulische aftakas achteraan met drie versnellingen  

(540 / 540E / 1000 tpm) op de modellen 45, 50 en 55
• Nieuwe automatische aftakasfunctie om de aftakas aan/uit te schakelen, wanneer de 

hef wordt geheven/neergelaten op 35-, 40-, 45-, 50- en 55-modellen
• Standaard op alle hydrostatische versies is de onafhankelijke elektrohydraulische 

centrale aftakas, voor de aandrijving van vooraan gemonteerde werktuigen
• Op de Boomer 40- en 50-modellen met 16x16 transmissie is een rijafhankelijke 

aftakas verkrijgbaar (optie)

Centraal gemonteerde hydrauliek
Haal het meeste uit uw Boomer en 
bestel het luxe hydraulische pakket, 
leverbaar op hydrostatische Boomer 
35- tot 55-modellen. Inclusief in 
de fabriek aangebrachte, in het 
midden gemonteerde hydrauliek met 
joystickbediening en een in het midden 
gemonteerde aftakas.

05

6. Onafhankelijke elektrohydraulische aftakas om in het midden 
gemonteerde maaidekken aan te drijven op hydrostatische 
modellen

7. Nieuwe automatische aftakasfunctie op Klasse 2 en Klasse 3 
modellen

8. Aandrijving op alle wielen voor tractie onder de zwaarste 
omstandigheden

9. Afzonderlijke servopomp voor stuurbekrachtiging. Geen 
afname in hydraulische prestaties in krappe bochten

10. Ruimer bandenaanbod met meer mogelijkheden voor gazon- 
en flotatiebanden

1. Uiterst comfortabele Boomer Suite™-cabine op Klasse 2 en 
3 Boomer 35- tot 55-modellen

2. Mechanische transmissieopties met Synchronised Shuttle 
Shift tussen voor- en achteruit

3. Verfijnde common-rail, vlot draaiende en zuinige motoren 
met service-intervallen van 300 uur

4. Nieuwe servobekrachtigde pedalen voor ultiem comfort op 
hydrostatische modellen

5. De nieuwe EZ Speed verhoogt automatisch het motortoerental op 
hydrostatische modellen, wanneer de rijpedalen worden ingetrapt
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Nieuw cabinecomfort.

De Klasse 2 Boomer 35- en 40-, en Klasse 3 Boomer 45-, 50- en 55-modellen zijn nu verkrijgbaar met een ruime, nieuwe, in de 
fabriek gemonteerde Boomer Suite™-cabine, uitgerust met alle standaardfuncties en een moderne en ergonomische stijl. De lijst 
met apparatuur omvat airconditioning, opengaande achterruiten, radiovoorbereiding, uiterst comfortabele stoel, uitstekend zicht 
naar achter en bestuurderscomfort.



Eenvoudige toegang
• Wijd openslaande portieren 

en ruime afmetingen voor 
een vlotte instap

Stijl en functionaliteit
• Krachtige dubbele werklampen aan de voor- en achterkant 

worden standaard geleverd. De Boomer Suite™-cabine is 
eveneens standaard uitgerust met een ruitenwisser/-sproeier 
achteraan
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Nieuwe ergonomische functies.

De nieuwe Boomer Suite™-cabine biedt superieur zicht en is standaard uitgerust met eersteklas bedieningen binnen handbereik.

Ergonomische console aan de zijkant
• Kleurgecodeerd en nauwkeurig geplaatst; alle gebruikelijke 

bedieningen vallen natuurlijk in de hand

Automatische aftakasbescherming
• Nieuwe automatische aftakasfunctie 

schakelt de aftakas in/uit, wanneer de 
hef wordt geheven/neergelaten op 35-, 
40-, 45-, 50- en 55-modellen

• Automatische aftakas beschermt 
de aftakas tegen extreme hoeken en 
onervaren bestuurders

Het gemak van EZ Speed
• Alle hydrostatische modellen 

zijn uitgerust met de nieuwe  
EZ Speed-functie die bij inschakeling 
automatisch het motortoerental 
verhoogt, afhankelijk van hoe ver het 
hydrostatische pedaal wordt ingetrapt 

• EZ Speed kan worden in- of 
uitgeschakeld

Vrije toegang
• De vlakke vloer en kantelende stuurkolom maken de dagelijkse 

toegang soepel en stressvrij; compact is niet hetzelfde  
als krap

Nieuw digitaal dashboard
• Nieuw digitaal dashboarddisplay 

geeft de rijsnelheid en andere 
voertuigparameters weer
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Eersteklas uitrusting
• Ook het zonnescherm vooraan, de elektronische schakelaar voor de aftakas, de opengaande zijruiten, de klimaatregeling en de 

mechanische joystick behoren tot de cabine-uitrusting
• Nieuwe servobekrachtigde rijpedalen zorgen ervoor dat de bestuurder minder kracht moet uitoefenen bij de besturing van 

hydrostatische modellen



Landbouw, fruitteelt en tuinbouw.

Met vermogens en afmetingen die hen geschikt maken voor zowel bewerking van het veld als toepassingen in glas- en fruitteelt, 
beschikken New Holland Boomer-tractoren over een hoge standaardspecificatie, uitstekend comfort en lage exploitatiekosten. Van 
kassen tot velden en van boomgaarden tot tuinderijen biedt de efficiënte mechanische transmissie van de Boomer 35, 40, 45, 50 
en 55 de prestaties waar u om vraagt, aan een billijke prijs.

New Holland voor productiviteit en betaalbaarheid.

TOEPASSINGEN10



Boomer 45, Boomer 50 en Boomer 55
• Volledig mechanische transmissie met vier versnellingen in vier 

bereiken 
• Zeer groot hefvermogen van 1250 kg
• Aftakas van 540, 540E en 1000 tpm
• Soepele 3-cilindermotor
• Standaard frontgewichtpakket van 129 kg
• Automatische uitschakeling en herinschakeling aftakas 
• Digitale snelheidsmeter
• Boomer Suite™-cabineoptie
• Optionele kruipbak bevat altijd rijafhankelijke aftakas
• Nieuw Boomer 55-model met 57 pk
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Boomer 35 en Boomer 40
• Volledig mechanische transmissie met vier versnellingen in drie 

bereiken
• Enorm hefvermogen van 820 kg
• Werkelijk hydraulisch debiet van 31,2 l/min 
• Soepele 3-cilindermotor
• Boomer Suite™-cabineoptie
• Automatische uitschakeling en herinschakeling aftakas
• Digitale snelheidsmeter
• Standaard frontgewichtpakket van 129 kg



Terreinbeheer  
en gemeentewerken.

Terreinbeheerders en gemeentewerkers stellen specifieke 
eisen aan compacte tractoren. Boomer-tractoren worden allen 
aangeboden met hydrostatische transmissies. Dit maakt hen 
tot de ideale keuze voor maaien, transport en andere taken 
zoals vegen, sneeuwruimen en algemeen onderhoudswerk. 
Inzake hydraulisch debiet, vermeldt alleen New Holland de 
volledige capaciteit zonder stuurbekrachtiging.

New Holland levert de juiste specificaties zonder dure opties.

Boomer 25
• Hydrostatische transmissie met twee bereiken
• Grootste hefcapaciteit in zijn klasse met 650 kg 
• Werkelijk hydraulisch debiet van 23 l/min
• Compacte en voordelige driecilindermotor
• Synchronisatie EZ Speed-motortoerental

Boomer 35 en Boomer 40
• Hydrostatische transmissie met drie bereiken
• Enorm hefvermogen van 820 kg
• Werkelijk hydraulisch debiet van 31,2 l/min
• Soepele 3-cilindermotor
• Synchronisatie EZ Speed-motortoerental
• Boomer Suite™-cabineoptie
• Digitale snelheidsmeter
• Automatische uitschakeling en herinschakeling aftakas

TOEPASSINGEN12



Boomer 45, Boomer 50 en Boomer 55
• Hydrostatische transmissie met drie bereiken
• Zeer groot hefvermogen van 1250 kg 
• Aftakas van 540, 540E en 1000 tpm
• Soepele 3-cilindermotor
• Synchronisatie EZ Speed-motortoerental
• Boomer Suite™-cabineoptie
• Digitale snelheidsmeter
• Automatische uitschakeling en herinschakeling aftakas 
• Nieuw Boomer 55-model met 57 pk
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Graszoden op sportvelden vereisen gespecialiseerde zorg en onderhoud. New Holland Boomer-tractoren worden aangeboden in 
de Klasse 2 en Klasse 3 uitvoeringen met een respectievelijk vermogen van 35 pk of 40 pk en 47 pk, 52 pk of 57 pk. Boomer 35- en 
40-modellen kunnen worden gespecificeerd met een mechanische transmissie met 12 vooruit- en 12 achteruitversnellingen, het 
grootste Boomer 45-, 50- en 55-aanbod met een transmissie met 16 vooruit- en 16 achteruitversnellingen. Bovendien zijn alle 
Klasse 2 en Klasse 3 Boomers verkrijgbaar met een hydrostatische optie met drie groepen. Op uiterst efficiënte, mechanische 
transmissies zijn het motortoerental en de rijsnelheid direct gelinkt, ideaal voor zwaardere toepassingen zoals bodemdoorluchting 
en cultivatie. Dankzij de vlotte en nauwkeurige werking is de hydrostatische variant uitermate geschikt voor bemesten, sproeien 
en zaaien.

New Holland levert krachtige eenvoud.

Onderhoud van sportvelden.

TOEPASSINGEN14

Boomer 35 en Boomer 40
• Volledig mechanische transmissie met vier versnellingen in drie 

bereiken
• Enorm hefvermogen van 820 kg
• Werkelijk hydraulisch debiet van 31,2 l/min
• Soepele 3-cilindermotor
• Boomer Suite™-cabineoptie
• Automatische uitschakeling en herinschakeling aftakas
• Digitale snelheidsmeter
• Standaard frontgewichtpakket van 129 kg

Boomer 45, Boomer 50 en Boomer 55
• Volledig mechanische transmissie met vier versnellingen in vier 

bereiken of hydrostatische transmissie met 3 bereiken
• Zeer groot hefvermogen van 1250 kg
• Aftakas van 540, 540E en 1000 tpm
• Soepele 3-cilindermotor
• Automatische uitschakeling en herinschakeling aftakas 
• Digitale snelheidsmeter
• Synchronisatie EZ Speed-motortoerental
• Boomer Suite™-cabineoptie
• Optionele kruipbak bevat altijd rijafhankelijke aftakas
• Nieuw Boomer 55-model met 57 pk



New Holland Boomer-tractoren werden ontworpen voor continu gebruik, en voldoen aan de eisen van professionele gebruikers. 
Deze kwaliteiten zijn dankzij betaalbare prijzen ook beschikbaar voor hen die een robuuste en gebruiksvriendelijke tractor zoeken 
voor minder intensief gebruik. Het voordeel? Betrouwbaarheid, prestaties en een langere levensduur. Boomer-tractoren bieden 
een grote keuze aan hydrostatische of traditionelere mechanische transmissies, met veiligheid en comfort voor de bestuurder.  
New Holland beschikt eveneens over een uitgebreid dealernetwerk, dat altijd klaarstaat voor ondersteuning indien nodig.

New Holland levert volledige productondersteuning aan elke gebruiker.

Maneges, landerijen en 
professioneel terreinbeheer.
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Boomer 25
• Hydrostatische transmissie met twee bereiken
• Comfortabel, stil en gebruiksvriendelijk
• Geschikt voor centraal gemonteerde maaiers
• Krachtige achterhef geschikt voor een uitgebreid gamma 

aanbouwdelen
• Synchronisatie EZ Speed-motortoerental

Boomer 25 C
• Hydrostatische transmissie met twee groepen 
• Hefvermogen achterhefinrichting en aftakas van 450 kg
• Voorbereid voor in het midden gemonteerde maaiers
• Frontladeroptie
• 4WD
• Hydraulisch debiet van 17,4 l/min

Boomer 35 en Boomer 40
• Hydrostatische of volledig mechanische transmissie
• Enorm hefvermogen van 820 kg
• Werkelijk hydraulisch debiet van 31,2 l/min
• Soepele 3-cilindermotor
• Boomer Suite™-cabineoptie
• Automatische uitschakeling en herinschakeling aftakas
• Digitale snelheidsmeter
• Standaard frontgewichtpakket van 129 kg

Boomer 45, Boomer 50 en Boomer 55
• Hydrostatische of volledig mechanische transmissie
• Zeer groot hefvermogen van 1250 kg
• Aftakas van 540, 540E en 1000 tpm
• Soepele 3-cilindermotor
• Automatische uitschakeling en herinschakeling aftakas 
• Digitale snelheidsmeter
• Synchronisatie EZ Speed-motortoerental
• Boomer Suite™-cabineoptie
• Optionele kruipbak bevat altijd rijafhankelijke aftakas
• Standaard frontgewichtpakket van 129 kg
• Nieuw Boomer 55-model met 57 pk
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Nieuwe Boomer 25 C. Klein maar krachtig.

De nieuwe Boomer 25 C-tractor is de beste keuze voor kleine landbouwbedrijven, grondbewerkingsprofessionals en gemeentes 
die een hardwerkende, veelzijdige kleine tractor nodig hebben om de klusjes te klaren die een tuintractor niet aankan. Hij is klaar 
om aan de slag te gaan met de onderhoudswerkzaamheden op uw erf, landschap, tuin en landgoed. Dankzij zijn compacte omvang 
is hij eenvoudig te bedienen en manoeuvreert hij met gemak door krappe ruimtes en om obstakels heen. Deze betrouwbare, 
krachtige en gebruiksvriendelijke compacte tractoren, die bekendstaan om de uitstekende waarde die ze bieden, zullen u helpen 
de werkzaamheden efficiënt te verrichten en zijn tegelijkertijd zacht voor uw portemonnee.

Comfortabel werken  
met de juiste stoel
• De luxueuze bestuurdersstoel met 

hoge rugleuning beschikt over dubbele 
armleuningen en een verstelbare 
rugleuning voor comfort tijdens lange 
werkdagen

• Een modern, autostijl 
instrumentenpaneel biedt alle 
informatie in een oogopslag

• Ergonomische zijconsoles bevatten de 
keuzehendels voor 4WD, aftakas en 
driepuntshef voor intuïtieve bediening

Oneindige versnellingen,  
eindeloos gemak
• De hydrostatische transmissie met 

twee groepen levert een oneindige 
snelheidskeuze in aansluiting op uw 
behoeften

• De pedalen voor voor- en achteruit zijn 
voorzien van rubber kleurgecodeerde 
antislipvlakken met een opdruk van de 
rijrichting

• Standaard cruisecontrolfunctie klaart 
grote klussen in een mum van tijd

Tractieverhogende 
vierwielaandrijving (4WD)
Zelfs onder gladde en natte 
omstandigheden hoeft u zich geen 
zorgen te maken. De standaard, 
mechanisch ingeschakelde 4WD van 
de Boomer 25 C ploegt u door zware 
omstandigheden. Dankzij de standaard 
stuurbekrachtiging en het ontwerp van 
de 4WD-as met een kleine draaistraal 
manoeuvreert u de Boomer 25 C, zelfs 
met een volle bak, in een handomdraai 
door krappe ruimtes.
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Meer hydraulisch debiet = efficiënte werking van  
de werktuigen
• Robuust hydraulisch systeem met een debiet van 17,4 l/min, 

speciaal voor de werking van de werktuigen/hulpstukken
• Hefvermogen van achterhefinrichting van ruim 450 kg voor 

verschillende bekrachtigde en niet-bekrachtigde werktuigen
• Aparte stuurpomp van 8 l/min voor moeiteloos sturen

Kracht om te laden, maaien en nog veel meer
• De Boomer 25 C-tractor is uitgerust met een natuurlijk 

aangezogen, robuuste, betrouwbare en zuinige 3-cilinder 
dieselmotor die 25 pk bij 3.000 tpm levert en die voldoet aan 
Fase V

• Toegang voor onderhoud en routineservice is eenvoudig en de 
brandstoftank van 25 l houdt u langer aan het werk

• Afneembare, in het midden gemonteerde 160GMS-
maaidekoptie draagt bij aan de veelzijdigheid van de 25 C

• Krachtige 105LC-frontlader met hefvermogen van 590 kg kan 
alles aan
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Compacte laders voor compacte tractoren.

De 300TL-serie is ontworpen met compacte tractoren in het achterhoofd. Deze serie biedt ultieme, eenvoudige en gebruiksvriendelijke 
bediening, perfect voor parttime landbouwers, golfbanen, stallen en tuinbouwbedrijven. De compacte totaalafmetingen verschaffen 
hem toegang tot alle ruimtes, voor laderproductiviteit en eenvoudig manoeuvreren in de krapste bochten en smalste doorgangen.

Indrukwekkende capaciteit
De 300TL biedt uitstekende hefprestaties. De maximale 
hefhoogte loopt uiteen van 2,0 - 2,8 m en maakt het stapelen 
van balen kinderspel. Het maximale hefvermogen varieert van 
435 - 1193 kg, en biedt meer dan genoeg vermogen om zelfs de 
meest veeleisende taken met gemak te verrichten.

Eenvoudige aankoppeling
Een eenvoudig, gebruiksvriendelijk systeem zorgt ervoor dat de 
lader stevig is aangekoppeld en toch eenvoudig af te koppelen 
is, indien niet nodig. De kleurgecodeerde hydraulische leidingen 
kunnen meteen aangekoppeld worden en de laderarmen 
en -beugels zijn eenvoudig uit te lijnen voor probleemloze 
montage.

Ergonomische mechanische joystick
U kunt kiezen waar u de gebruiksvriendelijke mechanische 
joystick wilt plaatsen.

Frame met snelkoppelingen
Met dit systeem, welbekend bij gebruikers van schrankladers, 
verandert u snel en eenvoudig van werktuig.
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l Standaard     O Optioneel     MSL = Mechanical Self-Levelling

Mechanische zelfnivellering
Als u een vaste positie moet aanhouden om het laadproces te bespoedigen, is de mechanische zelfnivellering iets voor u. Deze  
is ideaal voor bedrijven die veel balen of pallets moeten stapelen.

Modellen 105LC 330TL 340TL 350TL

Zelf-nivellerend systeem MSL MSL MSL MSL

Max. hefvermogen op scharnierpunt onderste arm (kg) 590 653 969 989

Max. hefvermogen op scharnierpunt bovenste arm (kg) 515 551 806 938

Max. losbreekkracht bij de bakrand (kg) 952 867 979 1030

Gewicht zonder werktuig en bevestigde onderdelen (kg) 200 205 230 270

Max. hefhoogte bij scharnier (mm) 1850 2290 2435 2590

Standaard kantelhoek (°) 44 40 38 41

Loshoek lader omhoog (°) 38 80 74 74

Min. tractorvermogen (kW/pk) 15/20 15/20 18/25 26/35

Max. tractorvermogen (kW/pk) 22/30 26/35 37/50 40/55

Varipark-staanders l l l l

3e gebruiker O O O O

Schrankladerframe met snelkoppeling l l l l

New Holland-blauw l l l l

Compatibele Boomer-modellen 25 C 25 30, 40 45, 50, 55



SPECIFICATIES

www.newholland.com

Modellen Boomer  
25 C

Boomer  
25

Boomer  
35

Boomer  
40

Boomer  
45

Boomer  
50

Boomer  
55

Motor

Tractorklasse Subcompact Klasse 1 Klasse 2 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 3 Klasse 3

Emissieniveau Fase V Fase V Fase V Fase V Fase V Fase V Fase V

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

Nominaal toerental (tpm) 2700 2700 2600 2700 2600 2600 2600

Type 3-cilinder diesel

Cilinderinhoud (cm3) 1267 1320 1879 1879 1879 1879 1879

Luchtfilter Vervangbaar droog element

Brandstoftank (ROPS / cabine) (L) 25 / – 25 / – 40 / 47 40 / 47 40 / 47 40 / 47 40 / 47

Alternator (amp) 50 50 70 70 70 70 70

Transmissie

Type, Mechanisch / hydrostatisch HST 
+2 bereiken

6x2 / HST 
+2 bereiken 12x12 / HST+3 bereiken 16x16 / HST+3 bereiken

Kruipbak (alleen met 16x16 mechanische transmissie) – – – – O O O

Maximale vooruitsnelheid Mechanisch - (km/u) – 18,5 24,3 24,3 28,8 28,8 28,8

HST - (km/u) 14,6 15,7 23,06 23,06 27 27 27

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

Cruise control on hydrostatic transmission l l l l l l l

Versnelling / shuttle-type – – Synchro Synchro Synchro Synchro Synchro

Inschakeling differentieelslot Mechanisch / voet

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

Hydraulica

Max. Hydraulisch debiet werktuig/waarvan aan ventielen (l/min) 27,4/17,1 30,8/28,4 33,3/30,9 33,3/30,9 33,3/30,9 33,3/30,9 33,3/30,9

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

Regelventiel 1 1 2 2 2 2 2

3-puntshefvermogen bij kogeleinden (kg) 450 650 820 820 1250 1250 1250

3-puntsverbindingscategorie 1 1 1 1 1 1 1

Stuurtype Hydrostatisch Hydrostatisch Hydrostatisch Hydrostatisch Hydrostatisch Hydrostatisch Hydrostatisch

Aftakas

Aftakas achteraan l l l l l l l

Centrale aftakas l l O O O O O

Rijafhankelijke aftakas  
(alleen met 16x16 mechanische transmissie) – – – – O O O

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

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

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

Type aftakas Elektrohydraulisch ingeschakeld; onafhankelijk

Bestuurdersomgeving

Boomer Suite™-cabine – – O O O O O

Achter ROPS l l l l l l l

Centraal gemonteerde ROPS – – O O O O O

Afmetingen (met R3 banden)

Wielbasis (cm) 142 150 167 167 186 186 186

Lengte (cm) 257 273 311 311 362 362 362

Hoogte (bovenkant opengeklapte ROPS of cabine) (cm) 235,8 212,6 227,7 227,7 236,8 236,8 236,8

Gewicht (ROPS / cabine) (kg) 655 / – 766 / – 1460 / 1660 1460 / 1660 1720 / 1950 1720 / 1950 1720 / 1950

Bandenkeuze Keuze gras-, landbouw- of industrieel profiel

l Standaard     O Optioneel     – Niet beschikbaar

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 - 09/21 - TP01 - (Turijn) - 210012/NLO
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Raadpleeg voor meer details uw New Holland-dealer!
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.


