
KOMPAKTOWE CIÑGNIKI 
NEW HOLLAND BOOMER
BOOMER2O I BOOMER25 I BOOMER3O I BOOMER35 I BOOMER4O I BOOMER5O



OD TERAZ TWOJA PRACA 
TO CZYSTA PRZYJEMNOÂå
Nowe ciàgniki kompaktowe Boomer™ to niewielkie maszyny o wielkiej mocy, które sprawdzà si´ idealnie podczas
prac ogrodowych, na roli, polach golfowych i na terenach zielonych w miastach. Znajdà równie˝ zastosowanie
wÊród w∏aÊcicieli domów, mi∏oÊników ˝ycia na wsi, architektów krajobrazu i dzia∏kowców. Odznaczajà si´ one
szybkà reakcjà na polecenia operatora, wydajnoÊcià, wygodà i konstrukcjà u∏atwiajàcà wykonywanie ka˝dej pracy.
Dost´pnych jest szeÊç modeli o mocy wyjÊciowej od 23 do 47 KM. Ponadto ciàgniki Boomer oferujà
niezawodnoÊç charakterystycznà dla du˝ych ciàgników, a tak˝e zwrotnoÊç i kompaktowe wymiary. Posiadajà one
szereg funkcji, które zapewniajà komfort operatora, a jednoczeÊnie pozwalajà zaoszcz´dziç czas i pieniàdze. 
Na ka˝dym kroku mo˝na przekonaç si´, ˝e ciàgniki Boomer to kwintesencja jakoÊci.

PROSTA OBS¸UGA
„Prostota” to s∏owo najlepiej okreÊlajàce
ciàgniki Boomer. Elementy sterujàce sà na
wyciàgni´cie r´ki, fotel i kierownic´ mo˝na
wyregulowaç w zale˝noÊci od potrzeb
operatora, a obszerna platforma robocza
zapewnia wiele wolnej przestrzeni na nogi.
Elementy sterujàce sà wyró˝nione kolorami 
i jasno oznakowane, co gwarantuje pewnoÊç
przy wykonywaniu ka˝dej czynnoÊci.

MOC, KTÓREJ POTRZEBUJESZ
Ciche, oszcz´dne trzy- lub czterocylindrowe silniki
zapewniajà odpowiednià moc potrzebnà do
koszenia, kopania, odÊnie˝ania, uprawy i wielu
innych zastosowaƒ. Wysokowydajny, dwupompowy
uk∏ad hydrauliczny zapewnia szybkà reakcj´
narz´dzia na polecenia operatora i sterowanie.

¸ATWY SERWIS
Ciàgniki Boomer sà ∏atwe w konserwacji,
a dotarcie do punktów kontrolnych jest
bezproblemowe. Podnoszona wysoko
pokrywa zapewnia nieograniczony
dost´p do silnika, akumulatora, ch∏odnicy
oraz filtrów powietrza.



NAJLEPSZA WIDOCZNOÂå
Op∏ywowa pokrywa silnika nie tylko wspaniale
wyglàda, ale tak˝e u∏atwia wykonywanie pracy
dzi´ki wyjàtkowej widocznoÊci do przodu.
Najlepszy pakiet oÊwietlenia na rynku zwi´ksza
widocznoÊç i zapewnia bezpieczeƒstwo pracy
wczesnym rankiem oraz wieczorem, oÊwietlajàc
obszar roboczy zarówno z przodu, jak i po bokach.

GWARANCJA ZWROTNOÂCI I PRZYCZEPNOÂCI
Ciàgnik Boomer zosta∏ skonstruowany tak, aby móg∏
poruszaç si´ w ograniczonych przestrzeniach. Z ∏atwoÊcià
manewruje si´ nim i pokonuje przeszkody dzi´ki du˝emu
przeÊwitowi nad gruntem. Nap´d na cztery ko∏a zapewnia
wyjàtkowà przyczepnoÊç potrzebnà przy jeêdzie po trudnej
nawierzchni. Gdy jazda staje si´ naprawd´ trudna, wystarczy
wcisnàç peda∏ blokady mechanizmu ró˝nicowego,
uruchamiajàc obie blokady tylnego mechanizmu ró˝nicowego
naraz w celu uzyskania dodatkowej przyczepnoÊci, aby
przejechaç przez zaspy, b∏oto i grzàskà, Êliskà nawierzchni´.

WYGODA DZI¢KI HYDROSTATYCE
Modele Boomer 20 i 25 wyposa˝one sà w dwustopniowà
przek∏adni´ hydrostatycznà z pojedynczym peda∏em jazdy
natomiast modele Boomer od 30 do 50 posiadajà
trzystopniowà przek∏adni´ hydrostatycznà. Cztery najwi´ksze
modele z serii Boomer wyposa˝one sà w dwa peda∏y jazdy.
We wszystkich ciàgnikach Boomer z przek∏adnià
hydrostatycznà zmiana biegu i wybór odpowiedniej pr´dkoÊci
sà bardzo proste. Ponadto przek∏adnie hydrostatyczne
dzia∏ajà niezwykle g∏adko i cicho.

KOMFORT DZI¢KI SYNCHRONIZACJI
Modele Boomer 30 i 35 wyposa˝one sà w przek∏adni´
12x12 Synchro Shuttle™ w standardzie, natomiast
modele Boomer 40 i 50 posiadajà przek∏adni´ 16x16
Synchro Shuttle™ w standardzie. Obie przek∏adnie
zapewniajà p∏ynnà zmian´ biegów. Z racji tego, ˝e
przek∏adnie sà zsynchronizowane, nie ma potrzeby
ca∏kowitego zatrzymania ciàgnika w celu zmiany biegu
jazdy do przodu na wsteczny, a wygodnie umiejscowiona
dêwignia nawrotna po lewej stronie kierownicy sprawia,
˝e czynnoÊç ta jest wyjàtkowo prosta.

˚ADNA PRACA NIE STANOWI PROBLEMU
Bez wzgl´du na to, czy nale˝y skosiç trawnik, przygotowaç nawierzchni´
padoku, wykopaç rów odwadniajàcy, uporzàdkowaç ogród, odÊnie˝yç,
wyczyÊciç podwórze stajenne lub zamontowaç ogrodzenie, ciàgniki
Boomer pomogà wykonaç ka˝dà z tych prac. Stworzono je z myÊlà 
o szybkiej wymianie narz´dzi celem b∏yskawicznego przystàpienia do
wykonywania kolejnej czynnoÊci:
• trzypunktowy uk∏ad zawieszenia kategorii I;
• jeden tylny, zdalnie sterowany rozdzielacz hydrauliczny w standardzie 

dla modeli 20, 25, 30 i 35;
• dwa tylne, zdalnie sterowane rozdzielacze hydrauliczne w standardzie 

dla modeli 40 i 50;
• niezale˝ny, tylny WOM elektrohydrauliczny o pr´dkoÊci 540 obr./min 

w standardzie dla modeli 20, 25, 30 i 35;
• niezale˝ny, tylny WOM elektrohydrauliczny o trzech pr´dkoÊciach 

(540/750/1000 obr./min) w standardzie dla modeli 40 i 50;
• niezale˝ny, elektrohydrauliczny WOM mi´dzyosiowy, nap´dzajàcy

narz´dzia montowane na Êrodku i z przodu w standardzie we 
wszystkich modelach hydrostatycznych.



DANE TECHNICZNE

MODELE BOOMER2O BOOMER25 BOOMER3O BOOMER35 BOOMER4O BOOMER5O

Silnik

Moc ca∏kowita (kW/KM) 17 / 23 20 / 27 21 / 28 28 / 38 30,6 / 41 35 / 47

Znamionowa pŕ dkoÊç obrotowa (obr./min) 2700 2700 2600 2700 2600 2600

Typ 3-cylindrowy, wysokopŕ ˝ny 4-cylindrowy, wysokopŕ ˝ny

PojemnoÊç (cm3) 1100 1300 1500 1800 2500 2500

Filtr powietrza Wymienny, suchy element

Zbiornik paliwa (l) 25 25 33 33 36 36

Alternator (A) 50 50 50 50 50 50

Przek∏adnia

Typ, mechaniczna/hydrostatyczna Seria HST+2 Seria 12x12/HST+3 Seria 16x16/HST+3

Maksymalna pŕ dkoÊç jazdy do przodu: Bieg – (km/h), R4 – – 22,9 23,8 24,4 24,4

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

Tempomat przy przek∏adni hydrostatycznej ● ● ● ● ● ●

Rodzaj biegu/prze∏o˝enia – – Synchro Synchro Synchro Synchro

W∏àczanie blokady mechanizmu ró˝nicowego osi tylnej Mechaniczne/no˝ne Mechaniczne/no˝ne

Typ hamulców Mechaniczne/mokre, wielotarczowe Mokre, wielotarczowe

Uk∏ad hydrauliczny

Przep∏yw oleju hydraulicznego w narz´dziach (l/min) 23 23 31,2 31,2 31,2 31,2

Przep∏yw oleju hydraulicznego w uk∏adzie kierowniczym/HST (l/min) 11 11 15,6 15,6 15,6 / 20,8 15,6 / 20,8 

Zawór zdalny 1 1 1 1 2 2

Udêwig TUZ na koƒcówkach kulowych (kg) 650 650 820 820 1250 1250

Uk∏ad zawieszenia narz´dzi TUZ 1 1 1 1 1 1

Typ uk∏adu kierowniczego Hydrostatyczny Hydrostatyczny Hydrostatyczny Hydrostatyczny Hydrostatyczny Hydrostatyczny

WOM

Tylny WOM ● ● ● ● ● ●

WOM mí dzyosiowy ● ● O O O O

Moc WOM (bieg/hydro) (KM) – / 16,5 – / 19,9 23 / 22 31 / 29 34 / 32 39 / 37

Pŕ dkoÊç WOM (tylny) (obr./min) 540 540 540 540 540/750/1000 540/750/1000

Pŕ dkoÊç WOM (mí dzyosiowy) (obr./min) 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Typ WOM Elektrohydrauliczny w∏àczany; niezale˝ny

WYMIARY (opony W/R3)

Rozstaw osi (cm) 150 150 167 167 176 176

D∏ugoÊç (cm) 263,2 263,2 301 301 307 307

WysokoÊç (rama bezpieczeƒstwa ROPS) (cm) 217,3 217,3 232 232 245 245

Masa (kg) 772 772 1415 1451 1695 1725

Wybór opon Wybór mí dzy bie˝nikiem na traw ,́ do zastosowaƒ rolniczych lub przemys∏owych

● Standard O Opcja – Niedost´pne

TWÓJ LOKALNY DEALER

Odwiedê naszà stron´ internetowà: www.newholland.pl

Po∏àczenia telefoniczne z zespo∏em Top Service z telefonów stacjonarnych na terenie ca∏ej Polski, sà bezp∏atne. 

NEW HOLLAND TOP SERVICE  00800 64 111 111

Informacje i pomoc: 7 dni w tygodniu, 24 godz./dob´

Dane zawarte w niniejszej broszurze sà przybli˝one. Modele tutaj opisane mogà byç modyfikowane przez producenta bez powiadomienia. Rysunki i zdj´cia mogà dotyczyç
wyposa˝enia opcjonalnego lub niedost´pnego w danym kraju. Dalsze informacje mo˝na uzyskaç w naszej sieci sprzeda˝y. Wydawca: New Holland Brand Communications.
Bts Adv. – 11/13 – TP01 – (Turyn) – Wydrukowano w Polsce - 120019/POL
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