
BOOMER SERIE 2O–5O
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Traktory Boomer
Mnoho možností použití

New Holland je specialista na traktory. Modelové řady traktorů New Holland jsou vyvíjeny pro zemědělství, využití v komunální sféře 
a  pro všechny příbuzné obory. Od golfových hřišť a parků až po vinice a ovocné sady: New Holland má vhodný traktor pro každou 
práci a všechny potřeby.

Zvolte si svůj výkon. Zvolte si svoji převodovku. Zvolte si New Holland.
Traktory Boomer od New Hollandu jsou kompaktní, snadno ovladatelné a mnohostranné. Konstrukční řada Boomer zahrnuje tři 
výkonové třídy. Pouze New Holland vám dokáže nabídnout tak velký výběr kompaktních traktorů.

Podívejte se na videa a animace v sekci 
modelové řady na www.eagrotec.cz
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Třída 3. Boomer 40 a Boomer 50
Čtyřválcové motory s výkonem 41 k a 47 k, hydrostatická pře-
vodovka se třemi jízdními rozsahy nebo synchronizovaná převo-
dovka 16 × 16

Třída 1. Boomer 20 a Boomer 25
Tříválcové motory s výkonem 23 k a 27 k, hydrostatická převo-
dovka se dvěma jízdními rozsahy

Třída 2. Boomer 30 a Boomer 35
Čtyřválcové motory s výkonem 28 k a 38 k, hydrostatická pře-
vodovka se třemi jízdními rozsahy nebo synchronizovaná převo-
dovka 12 × 12
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1. Samostatné olejové čerpadlo řízení: vždy plný hydraulický výkon
2. Mechanické varianty převodovky se synchronizovaným reverzačním řazením
3. Nezávislý elektrohydraulický vývodový hřídel pro pohon mezinápravové sekačky
4. Pohon obou náprav pro plnou tažnou sílu za nejobtížnějších podmínek
5. Stavitelný sloupek řízení a nastavení sedadla pro prvotřídní komfort
6. Jednoduchá údržba díky vynikajícímu přístupu k servisním bodům
7. Ergonomie New Holland – osvědčená v traktorech od 20 až skoro do 400 k
8. Optimalizované a úsporné motory s klidným chodem a intervaly údržby 300 hodin
9. Jedinečný vzhled
10. Poradenství zákazníkům New Hollandu: pomáháme vám při volbě správného modelu pro vaše využití

Deset důvodů, proč je traktor 
Boomer třída sama pro sebe
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Komfortní synchronizované a hydrostatické převodovky
Modely Boomer 30 a 35 jsou sériově vybaveny převodovkou 12 × 2 
se synchronizovaným reverzačním řazením, zatímco modely 
Boomer 40 a 50 mají sériově převodovku 16/16. Obě převodov-
ky poskytují vysoký komfort řazení. Protože je reverzační řazení 
synchronizované, není nutné úplné zastavení před přeřazením ze 
směru vpřed do směru vzad. Změnu směru jízdy provedete snad-
no pomocí reverzační páky vlevo vedle volantu.

Modely Boomer 20 a 25 jsou vybaveny hydrostatickou převo-
dovkou se dvěma jízdními rozsahy, zatímco pro modely Boomer 
30 a 50 je k dostání hydrostatická převodovka se třemi jízdními 
rozsahy. Všechny hydrostatické modely konstrukční řady Boomer 
mají dva pedály (pro jízdu vpřed a vzad). U všech traktorů Boomer 
s hydrostatickou převodovkou jsou reverzační řazení i volba vhod-
ného rychlostního stupně velmi jednoduché. Kromě toho mají 
všechny hydrostatické převodovky velmi rovnoměrný a tichý chod.

Nejlepší výhled
Skloněná kapota motoru traktorů Boomer nejen báječně vypa-
dá, ale výborným výhledem dopředu vám také usnadňuje práci. 
Výhled ještě zlepšuje výkonná sada světel, která vpředu a po 
stranách osvětluje pracovní prostor. Brzy ráno i pozdě večer tak 
budete pracovat stejně efektivně i bezpečně.

Jednoduché ovládání
Traktory Boomer se dají popsat jako „jednoduché“. Na ovládací 
prvky snadno dosáhnete, sedadlo a volant lze snadno nastavit 
a přizpůsobit potřebám řidiče. Přehledné pracoviště vám po-
skytuje dostatek místa a volnosti pohybu. Ovládací prvky jsou 
barevně kódované a zřetelně označené, takže máte veškeré 
ovládání bezpečně v rukou.

Připravený pro každou práci
• Když musíte posekat trávník nebo výběh pro koně, vyčistit pří-

kop, obdělat zahradu, odklidit sníh, vyčistit dvůr nebo postavit 
plot, jsou traktory Boomer přesně to pravé pro vás. U těch-
to traktorů se snadno provádí výměna nářadí, takže můžete 
rychle přejít z jedné práce na druhou.

• Tříbodový závěs kategorie I
• Jeden vnější okruh hydrauliky sériově u modelů 20, 25, 30 a 35
• Dva vnější okruhy hydrauliky sériově u modelů 40 a 50
• Nezávislý elektrohydraulický vývodový hřídel s 540 ot/min 

u modelů 20, 25, 30 a 35
• Nezávislý elektrohydraulický zadní vývodový hřídel s trojími 

otáčkami (540 / 750 / 1000 ot/min) u modelů 40 a 50
• Nezávislý elektrohydraulický vložený vývodový hřídel pro po-

hon mezinápravových a čelních nesených nářadí sériově 
u  všech hydrostatických verzí
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Zemědělství, ovocnářství a zahradnictví

Traktory Boomer od společnosti New Holland jsou co do výkonu a rozměrů vhodné jak pro větší plochy, tak také pro stísněné plochy 
s omezenými možnostmi přístupu. Vyznačují se kvalitní výbavou, vynikajícím komfortem a nízkými provozními náklady. Od nasazení 
ve skleníku až po nasazení na poli, od pěstování ovoce až po pěstování zeleniny – zde všude mají efektivní modely Boomer 30, 35, 40 
a 50 s mechanickou převodovkou výkon, jaký potřebujete, a to za dostupnou cenu.
New Holland: pro produktivitu a příznivé ceny.
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Boomer 30 a Boomer 35
• Plně mechanická převodovka se čtyřmi rychlostními stupni ve 

třech skupinách
• Velká zvedací síla 850 kg
• Čerpací výkon oleje plných 31,2 l/min
• Čtyřválcové motory s klidným chodem

Boomer 40 a Boomer 50
• Plně mechanická převodovka se čtyřmi rychlostními stupni ve 

čtyřech skupinách
• Mimořádná zvedací síla 1250 kg
• Vývodový hřídel s 540, 750 a 1000 ot/min
• Čtyřválcové motory s klidným chodem
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Pokud podnikáte v oblasti péče o krajinu a údržbu obcí, máte jistě vysoké nároky na kompaktní traktory. Všechny traktory Boomer 
jsou nabízeny s hydrostatickou převodovkou. To z nich dělá ideální pracovní nástroj pro sečení a dopravu stejně jako pro další úlohy 
typu úklid chodníků, odklízení sněhu a všeobecnou údržbu. Pouze New Holland garantuje plný hydraulický výkon za všech pracov-
ních podmínek, protože pro servořízení je určeno samostatné hospodaření s olejem.
New Holland dodává správnou výbavu bez drahých zvláštností.

Péče o krajinu a údržbu obcí

Podívejte se na videa a animace v sekci 
modelové řady na www.eagrotec.cz
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Boomer 20 a Boomer 25
• Hydrostatická převodovka se dvěma jízdními rozsahy
• Se zvedací silou 650 kg vedoucí postavení v této třídě traktorů
• Průtok oleje plných 23 l/min
• Kompaktní a hospodárné tříválcové motory

Boomer 30 a Boomer 35
• Hydrostatická převodovka se třemi jízdními rozsahy
• Velká zvedací síla 850 kg
• Průtok oleje plných 31,2 l/min
• Čtyřválcové motory s klidným chodem

Boomer 40 a Boomer 50
• Hydrostatická převodovka se třemi jízdními rozsahy
• Velká zvedací síla 1250 kg
• Vývodový hřídel s 540, 750 a 1000 ot/min
• Čtyřválcové motory s klidným chodem
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Údržba sportovních trávníků

Údržba sportovních trávníků klade na stroje vysoké nároky. Traktory Boomer třídy 2 (modely 30 a 35) jsou vybavené převodovkou 
s  12/12 rychlostními stupni, traktory Boomer třídy 3 (modely 40 a 50) převodovkou s 16/16 rychlostními stupni. Všechny tyto modely 
si můžete objednat také s třístupňovou hydrostatickou převodovkou. Hydrostatická varianta je ideální pro údržbu trávníků, výsev, 
postřik nebo hnojení, protože traktory lze přesně vyladit a velmi citlivě reagují.

Boomer 30 a Boomer 35
• Plně mechanická převodovka se čtyřmi rych-

lostními stupni ve třech skupinách
• Velká zvedací síla 850 kg
• Průtok oleje plných 31,2 l/min
• Čtyřválcové motory s klidným chodem

Boomer 40 a Boomer 50
• Plně mechanická převodovka se čtyřmi rych-

lostními stupni ve čtyřech skupinách
• Mimořádná zvedací síla 1250 kg
• Vývodový hřídel s 540, 750 a 1000 ot/min
• Čtyřválcové motory s klidným chodem
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Údržba jezdeckých klubů, pozemků 
a profesionální péče o krajinu

Traktory Boomer od New Hollandu jsou koncipovány pro nepřetržitý provoz a splňují požadavky profesionálních provozovatelů. 
Dostupné ceny zaručují, že jsou tyto schopnosti k dispozici každému, kdo potřebuje robustní a snadno ovladatelný traktor. Výhoda? 
Spolehlivý výkon po dlouhou dobu používání. Traktory Boomer je možné vybavit volitelně hydrostatickou nebo běžnou mechanickou 
převodovkou, které poskytují vysokou míru bezpečnosti a komfortu. Společnost New Holland disponuje celoplošnou sítí prodejců, 
kteří jsou stále připraveni podpořit vás a váš Boomer.
New Holland zaručuje každému uživateli komplexní služby.

Boomer 20 a Boomer 25
• Hydrostatická převodovka se dvěma 

jízdními rozsahy
• Komfortní, tichý a snadno ovladatelný
• Vybavený pro mezinápravovou sekačku
• Výkonný zadní tříbodový závěs pro 

použití nejrůznějších nářadí

Boomer 30 a Boomer 35
• Hydrostatická a plně mechanická převodovka
• Velká zvedací síla 850 kg
• Průtok oleje plných 31,2 l/min
• Čtyřválcové motory s klidným chodem

Boomer 40 a Boomer 50
• Hydrostatická a plně mechanická převodovka
• Velká zvedací síla 1250 kg
• Vývodový hřídel s 540, 750 a 1000 ot/min
• Čtyřválcové motory s klidným chodem
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Financování
AGROTEC a. s. svým zákazníkům 
zajišťuje kompletní služby spojené 
s  pořízením strojů New Holland, 
a to včetně financování. K dispozici 
máte řadu výhodných finančních 
řešení, ať již v podobě leasingu, či 
klasického úvěru včetně podpory 
PGRLF. Díky dlouhodobé spolu-
práci s našimi finančními partnery 
žádáte o úvěr prostřednictvím vel-
mi jednoduchého a srozumitelné-
ho „Agrodotazníku“.

Dotace
Prostřednictvím odděle-
ní A-finance jsme pro vás 
schopni vyhledat dostupné 
dotační tituly a vyřídit veš-
kerou dokumentaci nut-
nou pro získání dotace na 
váš nový stroj.

Pojištění
Jsou situace, které ani Vy svým zodpovědným zacházením se 
strojem nemůžete ovlivnit, např. krupobití, vniknutí kamene, 
škoda zaviněná jinou osobou apod. V takovém případě je hlav-
ním cílem rychlé navrácení stroje do provozu, a proto jsme 
vyvinuli balíček služeb POHODA, který vám přináší tři výhody: 
1. strojní pojištění přesahující záruku,
2. krytí rizik havárie, živlu a odcizení,
3. povinné ručení.
K tomu vám zajistíme vyřízení administrativy spojené s nahlá-
šením pojistné události našimi servisními techniky spolupra-
cujícím likvidátorům. Dodatečné náklady spojené se servis-
ním zásahem jsou tak minimální.

Školicí centrum
Nedílnou součástí technického servisu je školicí centrum, jehož hlavním úkolem 
je provádět školení či semináře pro:
1. obchodní zástupce dealerské prodejní sítě (obchodní a produktová školení),
2. servisní mechaniky (produktová a technická školení od základní úrovně až po 

profesionální úroveň),
3. uživatele strojů (základní a pokročilá školení obsluh),
4. techniky emisních stanic (semináře diagnostiky motorů a palivových systémů),
5. provádět certifikaci servisních techniků a dbát na zvyšování jejich 

odborných znalostí.
Neméně důležitou aktivitou školicího centra je začlenění jednotlivých servis-
ních mechaniků do výukového programu New Holland WEB UNIVERSITY, kde 
přímo na portálu výrobce New Hollandu mají možnost se zapojit do on-line 
interaktivních školení.

Staráme se o vaše podnikání, 
váš úspěch je i naše záležitost

Kompletní řada příslušenství
K dispozici máte celou řadu speci-
álních dílů. Díky nim můžete stroj 
připravit na použití ve velmi speci-
fických podmínkách. Staňte se spe-
cialistou za všech okolností.
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Modely Boomer 20 Boomer 25 Boomer 30 Boomer 35 Boomer 40 Boomer 50

Motor

Výkon max. kW (k) 17 (23) 20 (27) 21 (28) 28 (38) 30,6 (41) 35 (47)

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

Typ tříválcový vznětový motor čtyřválcový vznětový motor

Zdvihový objem (cm3) 1 125 1 320 1 500 180 2 500 2 500

Vzduchový filtr výměnná suchá filtrační vložka

Palivová nádrž (l) 25 25 33 33 36 36

Alternátor (A) 50 50 50 50 50 50

Převodovka

Typ, mechanická/hydrostatická HST + 2 rozsahy 12 × 12/HST + 3 rozsahy 16 × 16/HST + 3 rozsahy

Max. rychlost jízdy rychl. stup. – (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 při hydrostatické převodovce ● ● ● ● ● ●

Reverzace mech, převodovky – – synchro synchro synchro synchro

Zapnutí uzávěrky diferenciálu vzadu mechanické/nožní mechanické/nožní

Konstrukční provedení brzd mech./mokré, lamely mokré, lamely

Hydraulický systém

Průtok oleje pro připojené nářadí (l/min) 23 23 31,2 31,2 31,2 31,2

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

Vnější okruh hydrauliky 1 1 1 1 2 2

Max. zvedací síla TBZ (v připojovacích bodech) (kg) 650 650 820 820 1 250 1 250

Tříbodový závěs, kategorie 1 1 1 1 1 1

řízení hydrostatické hydrostatické hydrostatické hydrostatické hydrostatické hydrostatické

Vývodový hřídel

Zadní vývodový hřídel ● ● ● ● ● ●

Středový vývodový hřídel ● ● O O O O

Vývodový hřídel, k (mech./hydr.) (k) – /16,5 – /19,9 23/22 31/29 34/32 39/37

Otáčky vývodového hřídele (zadní) (ot/min) 540 540 540 540 540/750/1 000 540/750/1 000

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

Typ vývodového hřídele elektrohydraulické zapínání, nezávislý

Rozměry (s pneumatikami R3)

Rozvor náprav (cm) 150 150 167 167 176 176

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

Výška (rám ROPS) (cm) 217,3 217,3 232 232 245 245

Hmotnost (kg) 772 772 1 416 1 460 1 695 1 725

Pneumatiky volba mezi pneumatikami pro trávníky, pole a průmyslovými

● sériově   O na přání   – nelze dodat



 &  auTORIZOVaNí PRODEJcI

AGRIMA Žatec s. r. o. 
Žatec,  602 303 304
www.agrima.cz

AGROTECHNIC MORAVIA a. s. 
Olomouc,  602 514 420 
www.agrotechnicmoravia.cz

AGROSERVIS Záměl, s. r. o. 
Záměl,  603 487 522 
www.agroservis-zamel.wz.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

KVARTO, 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 republi-
ky. 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.

Agrotec a. s. společně s  jednotlivými výrobci poskytuje autorizovaným 
prodejním střediskům plnou podporu ve  formě servisních a  obchod-
ních 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.

Pořiďte si svůj stroj New Holland od autorizovaných prodejních středisek 
a firem, které podporu výrobce i importéra opravdu mají, a ne těch, které 
se jen tak tváří. Určitě se vám to vyplatí.

aGROTEc a. s., Brněnská 74, Hustopeče 
tel.: 519 402 191, fax: 519 402 194
www.eagrotec.cz/dealerska-sit

  www.eagrotec.cz


