
BOOMER 25 C-55



Jedna modelová řada, široké možnosti použití

Společnost New Holland je specialistou na traktory pro zemědělství, komunální použití a množství dalších oblastí. Od golfových 
hřišť a parků až po vinice a sady, New Holland nabízí traktory, které splní i ty nejnáročnější požadavky a potřeby uživatelů.

Vyberte si výkon. Vyberte si převodovku. Vyberte si New Holland.
Traktory řady New Holland Boomer Stage V jsou kompaktní, obratné a všestranné. Jsou rozděleny do čtyř tříd podle výkonu 
a velikosti. Pouze New Holland vám může nabídnout tak velký výběr kompaktních traktorů.

ROZSAH02 03

Třída 1. Boomer 25
Tříválcový motor o výkonu 24 koní, hydrostatická převodovka 
se dvěma rozsahy nebo mechanická převodovka 6 × 2.

Kompaktní třída. Boomer 25 C
Tříválec 25 k, pohon 4WD, hydrostatická převodovka se dvěma 
rozsahy a tempomatem.

Třída 3. Boomer 45, Boomer 50 a Boomer 55
Tříválcové motory s výkonem 47 k, 52 k a 57 k, třístupňová 
hydrostatická převodovka nebo mechanická synchronizovaná 
převodovka 16 × 16, volitelně s plazivými převody.

Třída 2. Boomer 35 a Boomer 40
Tříválcové motory o výkonu 35 k a 40 k, třístupňová hydrostatická 
převodovka nebo mechanická synchronizovaná převodovka 
12 × 12.



PŘEHLED

Připraven na jakoukoli práci
Ať už potřebujete posekat trávník, upravit výběh, vykopat příkop, pracovat na zahradě, 
shrnout sníh, vyčistit stáj nebo postavit plot, traktory Boomer jsou tu pro vás. Tyto traktory 
umožňují snadnou výměnu nářadí, takže můžete rychle přecházet z jedné práce na druhou.
• Tříbodový závěs kategorie 1.
• Jeden zadní hydraulický okruh ve standardní výbavě Boomer 25 (kompaktní třída 

& třída 1).
• Dva vzadu umístěné hydraulické okruhy ve standardní výbavě modelů 35, 40, 45, 50 

a 55 (třída 2 & 3).
• Nezávislý elektrohydraulický zadní vývodový hřídel s 540 otáčkami za minutu 

u modelů 25, 35 a 40.
• Nezávislý, elektrohydraulický tří-rychlostní zadní vývodový hřídel (540 / 540E / 1 000 

ot/min) u modelů 45, 50 a 55.
• Nová funkce auto-PTO pro zapnutí/vypnutí zadního vývodového hřídele při zvedání/

spouštění zadního závěsu na modelech 35, 40, 45, 50 a 55.
• Elektrohydraulický nezávislý středový vývodový hřídel pro pohon středového 

a předního nářadí je standardem u všech hydrostatických verzí. 

Středové hydraulické okruhy
Využijte svůj Boomer na maximum 
objednáním balíčku středových hydrau-
lických okruhů, který je k  dispozici pro 
modely Boomer 35 - 55. Tento balíček 
zahrnuje z výroby středové joystickem 
ovládané hydraulické okruhy umístěné 
po pravé straně kapoty a  středový 
vývodový hřídel.

Komfort synchronizované převodovky nebo pohodlí hydrostatické převodovky
• Modely Boomer 35 a 40 (třída 2) jsou standardně vybaveny synchronizovanou převodovkou 12 × 12 (SSS).
• Modely Boomer 45, 50 a 55 (třída 3) jsou standardně vybaveny synchronizovanou převodovkou (SSS) 16 × 16 s možností plazivých převodů.
• S převodovkou SSS nemusíte úplně zastavit před změnou směru jízdy a páka kyvadlového řazení je ergonomicky umístěna vedle volantu.

• U modelů Boomer 35 až Boomer 55 (třída 2 & 3) je k dispozici třístupňová hydrostatická převodovka.
• Všechny modely s hydrostatickou převodovkou mají 2 pedály pro jízdu vpřed a vzad, díky nimž jsou kyvadlová jízda a volba správné 

rychlosti velmi snadné.
• Všechny hydrostatické modely Boomer 35 až Boomer 55 (třída 2 & 3)  jsou vybaveny novou funkcí EZ Speed, která automaticky 

zvyšuje otáčky motoru v závislosti na  sešlápnutí pedálu.

• Boomery 45, 50 a 55 (třídy 3) vybavené hydrostatickou převodovkou a kabinou Boomer Suite™ jsou k dispozici s pedály pohonu 
s novým servo asistentem, který snižuje námahu potřebnou k ovládání pedálů.

• Modely Boomer 25 (třída 1) jsou vybaveny hydrostatickou převodovkou se dvěma rozsahy nebo volitelnou mechanickou 
převodovkou 6 × 2.
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5. Nový systém EZ Speed automaticky zvyšuje otáčky motoru 
u hydrostatických modelů při sešlápnutí hnacích pedálů.

6. Elektrohydraulický nezávislý PTO pro pohon středového 
žacího stroje u hydrostatických modelů.

7. Nová funkce automatického vývodového hřídele u modelů 
třídy 2 & třídy 3 deaktivuje PTO při zvednutí zadních ramen.

8. Pohon všech kol pro trakci v nejnáročnějších podmínkách.
9. Samostatné čerpadlo posilovače řízení. Žádné ztráty výkonu při 

ostrém zatáčení.
10. Široká nabídka pneumatik, která zahrnuje více možností pro 

úpravu trávníku, údržbu areálů i zemědělské použití.

1. Vysoce komfortní kabina Boomer Suite™ u traktorů třídy 
2 & 3 (Boomer 35 - 55).

2. Možnost mechanické převodovky se synchronizací pro řazení 
mezi jízdou vpřed a vzad bez nutnosti úplného zastavení.

3. Pohonné jednotky se systémem Common Rail, plynulým 
chodem a ekonomickým provozem se servisními intervaly 
300 hodin.

4. Nový servo asistent pedálů pro maximální pohodlí 
u hydrostatických modelů Boomer 45 -55 (třída 3).

Deset důvodů, proč je traktor Boomer 
třída sama o sobě



Snadný přístup
• Široce otevírané dveře 

a velkorysé rozměry 
zajišťují snadný vstup

Styl a funkčnost
• Výkonné dvojité přední a zadní pracovní světlomety jsou součástí 

standardní výbavy. Zadní stěrač a zadní ostřikovač jsou také 
standardní součástí kabiny Boomer Suite™.
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Nová komfortní kabina

Modely třídy 2 Boomer 35 a 40 a třídy 3 Boomer 45, 50 a 55 jsou nyní k dispozici s novou prostornou tovární kabinou Boomer Suite™, 
překypující bohatou základní výbavou a čistým moderním, ergonomickým designem. Výčet výbavy zahrnuje klimatizaci, otevírací 
zadní boční okna, přípravu pro rádio, vysoké komfortní sedadlo a vynikající výhled dozadu a pohodlí obsluhy.
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Nové ergonomické funkce

Nová kabina Boomer Suite™ nabízí vynikající výhled a je standardně vybavena prémiovými ovládacími prvky, které jsou umístěny 
na dosah ruky.

Ergonomická boční konzole
• Všechny ovládací prvky jsou barevně rozlišené a přesně 

umístěné tak, že padnou přirozeně do ruky.

Automatická deaktivace PTO
• Nová funkce automatického zapínání 

a  vypínání zadního vývodového hřídele 
při zvedání a spouštění zadního závěsu 
u modelů 35 až 55.

• Automatická ochrana PTO chrání zadní 
vývodový hřídel před extrémními úhly 
a nezkušenou obsluhou.

Pohodlná jízda s funkcí EZ Speed
• Všechny hydrostatické modely jsou 

vybaveny systémem EZ Speed, 
která automaticky zvyšuje otáčky 
motoru v závislosti na sešlápnutí 
hydrostatického pedálu.

• Funkci EZ Speed lze zapnout nebo 
vypnout.

Komfortní přístup
• Plochá podlaha a výklopný sloupek řízení umožňují každodenní 

snadné a bezproblémové nastupování. Kompaktní nemusí 
znamenat stísněný.

Prémiové funkce
• Přední sluneční clona, elektronický spínač PTO, otevírací boční okna, klimatizace a mechanický joystick doplňují seznam prvků výbavy kabiny.
• Nové pedály pohonu se servo asistentem snižují námahu řidiče při ovládání hydrostatických modelů.

Nový digitální přístrojový panel
• Nový digitální přístrojový displej ukazuje 

kromě rychlosti jízdy také další parametry.



Zemědělství, zahradnictví 
a produkce ovoce a zeleniny

Boomer 45, Boomer 50 a Boomer 55
• Plně mechanická převodovka se čtyřmi převodovými stupni ve 

čtyřech rozsazích.
• Masivní nosnost tříbodového závěsu 1250 kg.
• Vývodový hřídel 540, 540E a 1 000 otáček za minutu.
• Plynulý výkon tříválcového motoru
• Standardní balíček předního závaží o hmotnosti 129 kg.
• Automatické vypnutí a opětovné zapnutí vývodového hřídele.
• Digitální ukazatel rychlosti.
• Volitelná kabina Boomer Suite™
• Volitelná výbava plazivé rychlosti vždy zahrnuje vývodový hřídel 

s pojezdovou závislostí.
• Nový model Boomer 55 s výkonem 57 k

S výkonem a rozměry, které vyhovují jak plošné, tak i specializované potravinářské produkci, mají traktory New Holland řady Boomer 
výjimečnou standardní výbavu, vynikající komfort a nízké provozní náklady. Od skleníku po pole, od sadu po zeleninové záhony mají 
traktory Boomer 35 - 55 s účinnou mechanickou převodovkou výkon, který požadujete za cenu, kterou si můžete dovolit.
New Holland pro produktivitu a cenovou dostupnost.
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Boomer 35 a Boomer 40
• Plně mechanická převodovka se čtyřmi převodovými stupni ve 

třech rozsazích.
• Velká zvedací kapacita zadního závěsu 820 kg
• Průtok čerpadla hydrauliky 31,2 l/min.
• Plynulý výkon tříválcového motoru.
• Volitelná kabina Boomer Suite™
• Automatické vypnutí a opětovné zapnutí vývodového hřídele
• Digitální ukazatel rychlosti
• Přední závaží 129 kg v základní výbavě.



Komunální služby 
a údržba areálů

Boomer 45, Boomer 50 a Boomer 55
•  Třístupňová hydrostatická převodovka.
•  Masivní nosnost závěsu 1250 kg.
•  Vývodový hřídel 540, 540E a 1000 otáček za minutu.
•  Plynulý výkon tříválcového motoru.
•  Synchronizace otáček motoru EZ Speed.
•  Volitelná kabina Boomer Suite™.
•  Digitální ukazatel rychlosti.
•  Automatické vypnutí a opětovné zapnutí vývodového hřídele.
•  Nový model Boomer 55 s výkonem 57 k.

Péče o pozemky a komunální služby kladou specifické požadavky 
na kompaktní traktory. Všechny traktory Boomer jsou nabízeny 
s  hydrostatickými převodovkami. Díky tomu jsou tyto traktory 
ideální volbou pro sečení, přepravu a další práce, mezi které 
patří například zametání, odklízení sněhu a celková údržba. 
Pokud jde o průtok hydraulického čerpadla, pouze New Holland 
uvádí plnou kapacitu, které nic neubírá posilovač řízení.
New Holland Vám dodá všechnu potřebnou výbavu bez 
nutnosti nákladných možností navíc.

Boomer 25
• Dvoustupňová hydrostatická převodovka
• Ve své třídě špičková nosnost hydraulického závěsu 650 kg
• Originální hydraulický průtok 23 l/min
• Kompaktní a úsporný tříválcový výkon
• Synchronizace otáček motoru EZ Speed

Boomer 35 a Boomer 40
• Třístupňová hydrostatická převodovka.
• Velkorysá nosnost závěsu 820 kg.
• Skutečný hydraulický průtok 31,2 l/min.
• Plynulý výkon tříválcového motoru.
• Synchronizace otáček motoru EZ Speed.
• Volitelná kabina Boomer Suite™
• Digitální ukazatel rychlosti.
• Automatické vypnutí a opětovné zapnutí vývodového hřídele.
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Travnaté sportoviště vyžaduje odbornou péči a údržbu. Pro tyto účely nabízí New Holland traktory Boomer ve velikostech třídy 
2 (výkon 35 nebo 40 k) a třídy 3 (výkon 47, 52 nebo 57 k). Modely Boomer 35 a 40 nabízí mechanickou synchronizovanou převodovku 
s 12 rychlostmi vpřed a 12 rychlostmi vzad. Větší modely Boomer 45, 50 a 55 nabízejí převodovku se 16 rychlostmi vpřed a 16 rychlostmi 
vzad. Kromě toho jsou všechny stroje Boomer třídy 2 a 3 k dispozici také s hydrostatickou převodovky se třemi rozsahy. Vysoce efektivní 
mechanické převodovky mají přímou vazbu mezi otáčkami motoru a rychlostí vpřed, což je ideální pro těžší aplikace, provzdušňování 
a kultivaci. Hydrostatická varianta se ideálně hodí pro sečení, postřikování, setí a aplikaci hnojiv, díky plynulému a přesnému chodu.
New Holland přináší jednoduché a výkonné řešení.

Traktory New Holland Boomer jsou navrženy pro nepřetržitý provoz a splňují všechny požadavky profesionálních uživatelů. Díky 
své cenové dostupnosti ale nachází uplatnění také u zákazníků, kteří nesedí v traktoru celý den. Ti pak získají robustní a snadno 
ovladatelný traktor s vysokými užitnými vlastnostmi. Spolehlivý traktor s dlouhou dobu životnosti. Traktory Boomer poskytují výběr
hydrostatické nebo tradičnější mechanické převodovky s vysokou úrovní bezpečnosti a komfortu obsluhy. New Holland má také 
rozsáhlou síť prodejců a servisních středisek, která jsou připravena vám a vašemu traktoru Boomer poskytnout podporu, kdykoli 
ji budete potřebovat.
Společnost New Holland poskytuje každému uživateli plnou produktovou podporu.

Údržba sportoviště
Jezdectví, statky a profesionální 
péče o pozemky
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Boomer 25 (třída 1)
• Dvoustupňová hydrostatická převodovka nebo mechanická 

převodovka 6 × 2.
• Pohodlný, tichý a snadno ovladatelný
• Příprava pro středové žací ústrojí díky středovému PTO 

(hydrostatická převodovka).
• Výkonný zadní závěs se hodí k široké škále závěsné techniky.
• Synchronizace otáček motoru EZ Speed u hydrostatické 

převodovky.

Boomer 25 C (compact, kompaktní třída)
• Dvoustupňová hydrostatická převodovka.
• Nosnost zadního závěsu 450 kg. 
• Zadní vývodový hřídel.
• Příprava pro středové sečení díky středovému PTO.
• Možnost čelního nakladače.
• Pohon 4WD.
- Výkon čerpadla hydrauliky 17,4 l/min.

Boomer 35 a Boomer 40
• Hydrostatická nebo plně mechanická převodovka.
• Velká nosnost závěsu 820 kg.
• Skutečný hydraulický průtok 31,2 l/min.
• Plynulý výkon tříválcového motoru.
• Volitelná kabina Boomer Suite™.
• Automatické vypnutí a opětovné zapnutí vývodového hřídele.
• Digitální ukazatel rychlosti.
• Standardní balíček předního závaží 129 kg.

Boomer 45, Boomer 50 a Boomer 55
• Hydrostatická nebo plně mechanická převodovka.
• Masivní nosnost závěsu 1250 kg.
• Vývodový hřídel 540, 540E a 1000 otáček za minutu.
• Plynulý výkon tříválcového motoru.
• Automatické vypnutí a opětovné zapnutí vývodového hřídele.
• Digitální ukazatel rychlosti.
• Synchronizace otáček motoru EZ Speed (hydrostatická 

převodovka).
• Volitelná kabina Boomer Suite™.
• Volitelná výbava plazivé rychlosti vždy zahrnuje vývodový hřídel 

s pojezdovou závislostí.
• Standardní balíček předního závaží 129 kg.
• Nový model Boomer 55 s výkonem 57 k.

Boomer 35 a Boomer 40
• Plně mechanická převodovka se čtyřmi převodovými stupni ve 

třech rozsazích, nebo třístupňová hydrostatická převodovka.
• Velká nosnost závěsu 820 kg.
• Skutečný hydraulický průtok 31,2 l/min.
• Plynulý výkon tříválcového motoru.
• Volitelná kabina Boomer Suite™
• Automatické vypnutí a opětovné zapnutí vývodového hřídele.
• Digitální ukazatel rychlosti.
• Standardní balíček předního závaží 129 kg.

Boomer 45, Boomer 50 a Boomer 55
• Plně mechanická převodovka se čtyřmi převodovými stupni ve 

čtyřech rozsazích nebo hydrostatická převodovka se třemi rozsahy.
• Masivní nosnost závěsu 1250 kg.
• Vývodový hřídel 540, 540E a 1000 otáček za minutu.
• Plynulý tříválcový výkon.
• Automatické vypnutí a opětovné zapnutí vývodového hřídele.
• Digitální ukazatel rychlosti.
• Synchronizace otáček motoru EZ Speed u hydrostatické 

převodovky.
• Volitelná kabina Boomer Suite™.
• Volitelná výbava plazivé rychlosti vždy zahrnuje vývodový hřídel 

s pojezdovou závislostí.
• Nový model Boomer 55 s výkonem 57 k.
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Nový Boomer 25 C. Malý, ale silný

Nový traktor Boomer 25 C je nejlepší volbou pro drobné zemědělce, profesionály v oblasti údržby a obce. Jednoduše pro všechny, kteří 
potřebují všestranný a pracovitý malý traktor, který zvládne úkoly, které jsou nad síly zahradního traktůrku. Boomer 25 C je připraven 
pustit se do práce na dvoře, na louce, na zahradě a do prací spojených s údržbou nemovitostí. Jeho kompaktní rozměry usnadňují 
ovládání a manévrování kolem překážek nebo v omezených prostorách. Tyto spolehlivé, výkonné a snadno ovladatelné kompakty, 
které jsou známé pro svou vynikající užitnou hodnotu, vám pomohou dokončit úkoly efektivně a zároveň šetří vaši peněženku.

Pohon všech kol (4WD) zlepšuje trakci
Když je kluzko a mokro, nemusíte se bát. Boomer 25 C 
s  mechanicky zapínaným pohonem 4WD v základní výbavě 
vám dodá výkon i na obtížných místech. Díky standardně 
dodávanému posilovači řízení a malému poloměru otáčení 
4WD nápravy je manévrování s traktorem Boomer 25 C velmi 
snadné i v malých prostorách, a to i s plnou lžící čelního 
nakladače.

Dostatek výkonu pro nakládač, sečení a další aplikace
• Traktor Boomer 25 C je vybaven atmosférickým motorem 

splňujícím požadavky emisní normy Stage V. Robustní, 
spolehlivý a úsporný tříválcový diesel s výkonem 25 k při 
3 000 ot/min.

• Přístup k údržbě a běžnému servisu je snadný. Nádrž paliva na 
25 l vám umožní nepřerušovanou práci.

• Odnímatelný žací stroj 160GMS se středovým uložením se 
postará o vaše travnaté plochy.

• Výkonný čelní nakladač 105LC s nosností 590 kg přispívá 
k všestrannosti traktoru Boomer 25 C.

Větší hydraulický průtok = efektivní provoz 
závěsného stroje
• Robustní hydraulický systém poskytuje 17,4 l/min vyhrazeného 

průtoku pro práci s nářadím.
• Zvedací kapacita zadního závěsu přes 450 kg pro různá 

poháněná i nepoháněná závěsná zařízení.
• Samostatné čerpadlo řízení o výkonu 8 l/min zajišťuje 

snadné řízení.

Pohodlí obsluhy začíná u sedačky
• Luxusní sedadlo s vysokým nastavitelným opěradlem má dvě 

loketní opěrky pro celodenní pohodlí.
• Moderní přístrojová deska v automobilovém stylu je dobře 

viditelná a poskytne vám potřebné provozní informace.
• Ergonomické boční konzoly umožňují intuitivní volbu pohonu 

4WD, ovládání zadního i středového PTO nebo volbu rozsahu 
hydrostatické převodovky.

Volba pracovní rychlosti bez omezení
• Dvourozsahová hydrostatická převodovka umožňuje 

jednoduché ovládání pracovních rychlostí, které nejvíce 
vyhovují vašim potřebám.

• Pedály pro jízdu vpřed a vzad jsou vybaveny barevnými 
protiskluzovými gumovými nášlapy, na kterých je označen 
směr jízdy.

• Standardně dodávaný tempomat usnadňuje práci na delších 
úsecích a plochách.
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Kompaktní nakladače pro kompaktní traktory

Řada 300TL byla navržena se zřetelem na kompaktní traktory. Tyto čelní nakladače nabízí maximální uživatelskou jednoduchost, 
což je ideální pro menší zemědělce, golfová hřiště, stáje nebo zelináře a ovocnáře. Kompaktní rozměry umožňují manévrovat 
v nejtěsnějších zatáčkách a pohodlně projet nejužší vrata.

Působivá nosnost
Nakladače řady 300TL nabízí vynikající zvedací kapacitu. Maximální 
výška zdvihu se pohybuje v rozmezí 2,0 - 2,8 metru a  stohování 
balíků je tak snadné jako napočítat do tří. Nosnost je dle modelu 
v rozmezí od 435 do 1193 kg, což vám poskytne více než dostatečnou 
kapacitu pro zvládnutí i těch nejnáročnějších úkolů.

Jednoduché připojení
Jednoduché a uživatelsky snadné řešení zajišťuje rychlé 
a  bezpečné připojení nakladače, který pak můžete snadno 
zaparkovat, až je práce dokončena. 
Barevně označené hydraulické spojky snadno připojíte, 
a výložník bez potíží upevníte k traktoru.

Ergonomický mechanický joystick
Traktory New Holland Boomer 35 - 55 (třída 2 & 3) vybavené 
z  výroby středovými hydraulickými okruhy mají v základní 
výbavě také plně integrovaný joystick. Na všechny ostatní 
traktory Boomer lze joystick instalovat při montáži nakladače. 

Rychloupínací rám
Tento systém, známý uživatelům smykem řízených nakladačů, 
umožňuje rychle a snadno vyměnit nářadí.
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Staráme se o vaše podnikání

Finanční služby
Ve spolupráci se specialisty z oddělení 
Afinance zajišťujeme kompletní 
finanční péči pro dodávanou techniku 
od  návrhu optimálního financování 
přes vyřízení strojního pojištění až 
po  pomoc se získáním dotace na  váš 
stroj. S námi necháte starost o finance 
v  rukou odborníků a  můžete se tak 
naplno věnovat svému podnikání.

Zajištění náhradních dílů
Důležitým faktorem pro správné 
fungování vašeho stroje jsou originální 
náhradní díly. V  případě poruchy, nebo 
dokonce odstávky stroje, je včasné 
dodání náhradních dílů klíčovým 
faktorem. Naše logistické centrum 
a  centrální sklad jsou umístěny 
v  Hustopečích a  zajišťují náhradní díly 
pro zemědělskou a stavební techniku.

Technická podpora
Oddělení technické podpory Atech 
se skládá z  25 úzce specializovaných 
techniků, kteří zajišťují kompletní 
technické poradenství a  školení pro 
servisní střediska. Školení probíhá 
na  jednotlivé modelové řady strojů, 
nové trendy v  opravárenství a  novinky 
na  trhu. Novou službou je Customer 
Care – školení obsluh strojů přímo 
v provozu napříč jednotlivými značkami 
a modely.
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Modely Boomer  
25 C

Boomer  
25

Boomer  
35

Boomer  
40

Boomer  
45

Boomer  
50

Boomer  
55

Motor

Třída traktoru kompaktní třída 1 třída 2 třída 2 třída 3 třída 3 třída 3

Emisní norma Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V

Celkový výkon [kW/k(CV)] 18,4/24,7 20/24 21/35 28/40 30,6/47 35/52 35/57

Jmenovité otáčky (ot/min) 2 700 2 700 2 600 2 700 2 600 2 600 2 600

Typ 3-válcový diesel

Objem motoru (cm3) 1 267 1 320 1 879 1 879 1 879 1 879 1 879

Vzduchový filtr vyměnitelný suchý

Palivová nádrž (ROPS / Cab) (l) 25 / – 25 / – 40 / 47 40 / 47 40 / 47 40 / 47 40 / 47

Alternátor (amps) 50 50 70 70 70 70 70

Převodovka

Typ, Mechanický / hydrostatický HST+2 rozsahy 6 × 2 / HST+2 rozsahy 12 × 12 / HST+3 rozsahy 16 × 16 / HST+3 rozsahy

Plazivé rychlosti (pouze u převodovky 16 × 16) – – – – O O O

Maximální rychlost vpřed: mechanická převodovka – (km/h), R4 – 18,5 23,06 23,06 27,06 27,06 27,06

hydrostatická převodovka – (km/h), R4 14,6 15,7 23,06 23,06 24,31 24,31 24,31

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

Tempomat u hydrostatické převodovky l l l l l l l

Typ převodovky – – Synchro Synchro Synchro Synchro Synchro

Zapojení uzávěrky zadního diferenciálu mechanické/nášlapné

Typ brzdy mechanické/mokré/vícekotoučové mokré/vícekotoučové

Hydraulika

Průtok hydraulického čerpadla (l/min) 27,4 30,8 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3

Průtok čerpadla řízení / HST (l/min) 8 11 15,6 / 20,8 15,6 / 20,8 15,6 / 20,8 15,6 / 20,8 15,6 / 20,8 

Vnější hydraulické okruhy 1 1 2 2 2 2 2

Zvedací kapacita 3-bodového závěsu na koncích ramen (kg) 450 650 820 820 1 250 1 250 1 250

Kategorie 3bodového závěsu 1 1 1 1 1 1 1

Typ řízení hydrostatické hydrostatické hydrostatické hydrostatické hydrostatické hydrostatické hydrostatické

PTO - vývodový hřídel

Zadní vývodový hřídel l l l l l l l

Středový vývodový hřídel l l O O O O O

PTO s pojezdovou závislostí (pouze u převodovky 16 × 16) – – – – O O O

Výkon PTO (mechanická / hydrostatická převodovka) (k) – / 16,5 20,5 / 19,9 23 / 22 31 / 29 34 / 32 39 / 37 39 / 37

Otáčky zadního vývodového hřídele (ot/min)  540 540 540 540 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000

Otáčky středového vývodového hřídele (ot/min)  2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Typ PTO elektrohydraulický pohon; nezávislý

Prostor řidiče

Kabina Boomer Suite™ – – O O O O O

Zadní ochranný rám ROPS l l l l l l l

Středově umístěný ochranný rám ROPS – – O O O O O

Rozměry (pneumatiky W/R3)

Rozvor náprav (cm) 142 150 175 175 186 186 186

Délka (cm) 247 263 311 311 325 325 325

Výška (ROPS) (cm) 221 211 247 247 257 257 257

Hmotnost (ROPS / kabina) (kg) 655 / – 766 / – 1 460 / 1 660 1 460 / 1 660 1 720 / 1 950 1 720 / 1 950 1 720 / 1 950

Výběr pneumatik volba trávního, zemědělského nebo průmyslového vzorku

l Standard     O Volitelné     – Není k dispozici

SPECIFIK ACE

l Standard     O Volitelné     MSL = mechanická samonivelace

Automatické mechanické vyrovnání
Pokud potřebujete udržet rovně paletu nebo úhel nářadí, abyste urychlili proces nakládání, pak je pro vás vhodné mechanické 
vyrovnávání. Je ideální pro provozy, kde se stohují balíky nebo palety.

Modely 105LC FC 250P
330TL

FC 350P
340TL

FC 450P
350TL

Samonivelační systém MSL MSL MSL MSL

Max. nosnost ve spodním čepu (kg) 590 653 969 989

Max nosnost v horním čepu (kg) 515 551 806 938

Trhací síla 750 mm před otočným bodem (kg) 952 867 979 1 030

Hmotnost nakladače bez nářadí (kg) 200 205 230 270

Max. výška zdvihu na čepu (mm) 1 850 2 290 2 435 2 590

Úhel zaklopení (° stupně) 44 40 38 41

Úhel vyklopení nakladače (° stupně) 38 80 74 74

Min. výkon traktoru [kW/k(CV)] 15/20 15/20 18/25 26/35

Max. výkon traktoru [kW/k(CV)] 22/30 26/35 37/50 40/55

Stojany Varipark l l l l

3. funkce O O O O

Rychloupínací rám smykem řízeného nakladače l l l l

New Holland modrá barva l l l l

Kompatibilní modely Boomer 25 C 25 30, 40 45, 50, 55
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 &  AUTORIZOVANÍ PRODEJCI
AGRIMA Žatec s. r. o. 
Žatec,  602 303 304
www.agrima.cz

AGROTECHNIC MORAVIA a. s. 
Olomouc,  725 401 432 
www.agrotechnicmoravia.cz

AGROSERVIS Záměl, s. r. o. 
Záměl,  603 487 522 
www.agroserviszamel.cz

ALS AGRO a. s.
Sedlnice,  603 284 360
www.alsagro.cz

ARBO, spol. s r. o.
Klatovy,  602 163 627
www.arbo-kt.cz

K V A R T O, spol. s r. o. 
Bystřice u Benešova,  602 315 548
www.kvarto.cz

RANK CAR s. r. o.
Slaný,  602 284 408
www.rankcar.cz

UN-COM, spol. s r. o.
Radvánovice,  602 142 477
www.un-com.cz

ZZN Polabí a. s.
Kolín,  725 797 340
www.zznpolabi.cz

AGROTEC a. s. je importérem strojů značky New Holland do  České 
republiky. Stroje do  jednotlivých regionů dodáváme prostřednictvím 
nezávislých autorizovaných prodejních středisek nebo vlastních 
obchodních zástupců. Vždy se jedná o prověřené a proškolené dlouhodobé 
partnery, kteří se vzorně starají o své zákazníky, o VÁS. Navíc úroveň 
vybavení a  organizace práce je každoročně hodnocena nezávislým 
auditorem výrobce v rámci programu TOP PARTNER. 

AGROTEC a. s. společně s jednotlivými výrobci poskytuje autorizovaným 
prodejním střediskům plnou podporu ve formě servisních a obchodních 
školení, logistickou podporu dodávek náhradních dílů a  nezbytný 
technický servis.

U  společnosti AGROTEC a. s. a  autorizovaných prodejních středisek 
na vás čeká komplexní systém předprodejních, záručních i pozáručních 
služeb tak, abyste mohli podnikat V POHODĚ.

www.eagrotec.cz

Kontakty na regionální prodejce:

 +420 800 641 111

AGROTEC a. s., Brněnská 74, Hustopeče 
 519 402 191,  info@agrotec.cz
www.eagrotec.cz/kontakt

AGROTEC a. s. 
Hustopeče,  606 711 242 
www.eagrotec.cz/prodej


