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HØJere eFFeKT, FremraGeNde KomForT  
oG leT BeTJeNiNG
New Holland har imødekommet kundernes feedback og derfor er øget effekt, let betjening og komfort en del  
af designet på deluxe Boomer™ 45D EasyDrive™ og Boomer™ 54D EasyDrive™ traktorserien. Begge modeller tilbydes 
med den unikke EasyDrive™ CVT-transmission, som sætter helt nye standarder for effektivitet. Du får en lang række 
luksusfunktioner - og alle er standardudstyr, inklusiv justerbart, udtrækkeligt rat, eksklusiv 3-punktslift og meget mere.

milJØveNliG Tier 4B moTor
Den nye Boomer™ 54D model  
er monteret med en ny 3-cylinder 
motor med common rail, direkte 
brændstofindsprøjtningssystem for 
maksimal effektivitet og med 3 hk 
højere kapacitet end sin forgænger 
3050 modellen. Motoren overholder 
også den omfattende Tier 4B 
miljøstandard, så drivhusgasser 
og kulbrinte reduceres for bedre 
forvaltning af miljøet.

HØJere momeNT  
For ØGeT PrÆsTaTioN
Motoren med 45 hk i Boomer™ 45D 
yder et moment på 140 Nm, mens  
54 hk Boomer™ 54D motoren leverer et 
moment på 180 Nm for blød præstation 
under ekstreme forhold. Ved hjælp 
af momenteffektiviteten kan der også 
arbejdes ved lavere motoromdrejninger 
for optimal brændstoføkonomi.

laNGT mellem PÅFyldNiNGer
Du kan arbejde i længere perioder 
mellem påfyldninger takket være  
en brændstoftank med klassens 
højeste kapacitet på 54 liter.  
Tanken er monteret bag på traktoren  
og har en bred påfyldningsstuds  
for let påfyldning.
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easydrive™: NavNeT siGer deT Hele!
Den konstant variable EasyDrive™ transmission (CVT) er designet til bløde, trinløse 
hastighedsskift under de varierende arbejdsforhold. EasyDrive™ betjeningen anvender 
en enkelt pedal til kontrol af kørehastighed og motoromdrejninger. Træd blot på pedalen 
og kør - transmissionen justeres automatisk til den ønskede hastighed i henhold til 
belastningsforholdene. Retningsskift udføres med et bekvemt vendegear som på  
de større traktorer. Håndtaget er monteret i venstre side under rattet for let betjening.

eNdNU Flere easydrive™ Fordele
Med EasyDrive™ CVT klares opgaven effektivt, så arbejde og fornøjelse kombineres  
på bedste vis. Denne innovative transmission har automatisk fartpilot, så du kan 
bevare, finindstille eller ændre arbejdshastigheden. Den hurtigt reagerende indstilling 
giver føreren mulighed for at justere traktorens acceleration og deceleration i henhold  
til sin individuelle kørestil eller den pågældende opgave, og 4WD tilkobles elektronisk  
med et tryk på en kontakt. Med et hastighedsområde på op til 30 km/t. udføres alle 
opgaver hurtigt og let.

avaNCereT eFTerBeHaNdliNG
New Hollands efterbehandlingssystem på 54D modellen bruger en kombination  
af intern udstødningsgas recirkulation (EGR) til kontrol af kvælstofdioxid (NOx)  
og en partikeludslip (PM) katalysator. Katalysatorsystemet har to individuelle sektioner - 
en Diesel Oxidation Catalyst (DOC) som omdanner nitrogenoxid (NO) til nitrogendioxid 
(NO2) og en sodopsamler og et forbrændingskammer, som opfanger de resterende 
sodpartikler. I modsætning til andre traktorer, som kræver ekstra væsker, input fra 
føreren eller afbrydelse af arbejdet, fungerer New Holland systemet helt automatisk  
og kræver ingen vedligeholdelse.

Bæredygtig Effektiv Teknologi

• Basis kontrolpanel
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dU er BleveT oPGradereT Til “sUiTeN”

SuperSuite™ førerkabinen, som tilbyder det mest komfortable arbejdsmiljø på markedet for kompakte traktorer, 
er tilgængelig for Boomer™ 45D og Boomer™ 54D. Med standard varmesystem og air-condition kan du arbejde 
komfortabelt dagen lang, beskyttet mod vejrforhold, insekter, støv og støj. For let opbevaring og adgang til lave 
bygninger giver kabinehøjden på kun 2,35 m ekstra alsidighed.

God Plads er sTaNdardUdsTyr
Træd ind i SuperSuite™ kabinen og nyd den rummelige benplads  
og loftshøjde. Faktisk er SuperSuite™ kabinen den største i sin klasse  
med et indvendigt areal på imponerende 1,7 m3. To store døre med 
håndgreb åbner på gascylindre og brede trin giver let ind- og udstigning  
i hver side. For maksimal komfort og udsyn glider sædet på skrå køreruller, 
så du kan placere det i den helt rigtige position. Det har også over  
7,5 cm lodret affjedring og kan dreje 20 grader til højre for let udsyn  
til arbejdsområdet og redskabet bag dig.
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Min. venderadius Max. løftekapacitet Max. hydraulisk flow

37,9 l/min1600 kg
3,09 m

HydraUliKeFFeKT oG alsidiGHed
Liften på Boomer™ EasyDrive™ traktorer 
kan løfte op til 1600 kg. Den stærke 
hydraulikpumpe har en kapacitet på  
37,9 liter/min., med en separat  
20,5 liter/min. pumpe til power steering. 
To bagerste fjernventiler er standard og 
en tredje er tilgængelig, ligesom der kan 
specificeres midtermonterede ventiler.

HiGH-visiBiliTy FriTsyNsTaG
Et standard high-visibility fritsynstag gør det muligt at se  
alle læsserfunktioner for sikker, effektiv og ubesværet drift.

PerFeKT UdsyN Har FØrsTePrioriTeT
Du vil straks opleve, hvor stor betydning et 
glasareal på 4,4 m2 har. Det giver et udsyn på 
op til 360°, hvilket ikke kan tilbydes af nogen 
anden kompakt traktorkabine. Den skrånende 
motorhjelm giver fremragende udsyn fremad 
fra traktorsædet. Det skyldes, at udstødningen 
er monteret under motorhjelmen og dermed 
udenfor din synsvinkel i modsætning  
til de konkurrerende traktorer.
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KOMPAKTE LÆSSERE TIL KOMPAKTE TRAKTORER

300TL Serien er specialfremstillet til kompakte traktorer. Serien tilbyder det optimale niveau  
af ukompliceret og let anvendelse, perfekt til deltidslandmænd, golfklubber, stutterier 
og gartnerier. De kompakte totaldimensioner sikrer ubesværet adgang for produktivt 
læsserarbejde, selv i trange bygninger, som kræver skarpe drejninger og lav totalhøjde.

HURTIG UDLØSERRAMME
Dette system, som er velkendt 
for brugere af minilæssere, 
sikrer hurtig og let montering  
af redskaber.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=TL_300_G_13_008
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=TL_300_G_13_001
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=TL_300_G_13_008


Parallelføringssystem NSL MSL NSL MSL
Q1 Max. løftekapacitet ved nederste liftarm drejepunkt (kg)  969  989
Q2 Max. løftekapacitet ved øverste liftarm drejepunkt (kg)  806  938
R Max. brydekraft skovlkant (kg)  979 938 1030
Vægt uden redskab og monterede dele (kg) 210 230 250 270
H Max. løftehøjde ved drejepunkt (mm)  2435  2590
X Tiltvinkel standard (grader) 38 38 41 41
Z Tømmevinkel med hævet læsser (grader) 65 74 50 74
Min. traktoreffekt (kW/hk)  15/20  26/35
Max. traktoreffekt (kW/hk)  37/50  40/55
Varipark   l   l

3. Service   O   O
Læsser, hurtig udløserramme   l   l

Bolt for tilkobling af redskab*   O   –

New Holland blå farve   l   l

NSL= Ikke parallelføringssystem      MSL= Mekanisk parallelføringssystem
l Standard      O Ekstraudstyr      – Ikke tilgængelig
* Reduceret brydekraft ved skovlkant= 632 kg på 340TL
Også reduceret tiltvinkel standard= 26° og reduceret tømmevinkel med hævet læsser= 25°

 ModeLLer 340TL 350TL
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MEKANISK PARALLELFØRING
Hvis du har behov for at bevare en fast position 
for hurtigt læsserarbejde, er der mulighed for 
mekanisk parallelføring. Funktionen er perfekt til 
opgaver som f.eks. stabling af baller eller paller.

LET MONTERING
Et enkelt og brugervenligt system sikrer,  
at læsseren er forsvarligt monteret, men 
let at afmontere, når den ikke skal bruges. 
De farvekodede hydraulikslanger fastgøres 
omgående og læsserarme og beslag er 
lette at indstille for ubesværet montering. 
Den forbedrede placering af Boomer™ 
EasyDrive™ midtermonterede ventiler giver 
hurtig tilslutning af læsserens hydraulik.

ERGONOMISK, MEKANISK JOYSTICK
Du kan selv vælge placeringen af den 
brugervenlige, mekaniske joystick.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=TL_300_G_13_008
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=TL_300_15_G_999
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=TL_300_15_G_998
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Boomer_54D_15_G_013
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=TL_600_15_G_001


specifikaTioner

 ModeLLer BooMer 45d BooMer 54d
  easydrive™ easydrive™

Motor*

Antal cylindre / Indsugning / Ventiler / Miljøstandard Tier-Stage  4 / NA / 2 / 3-3A 3 / T / 2 / 4B-4

Kapacitet (cm3) 2200 2200

Nom. effekt - ISO TR14396 - ECE R120 @ nom. omdr. (kW/hk) 33,5/46 @ 2600 omdr/min. 39,5/54 @ 2600 omdr/min.

Max. moment - ISO TR14396 (Nm) 140 @ 1800 omdr/min. 180 @ 1800 omdr/min.

Brændstoftank kapacitet (l) 54 54

Transmission

Konstant variabel transmission   EasyDrive™ CVT Transmission

Antal områder  Konstant variabel Konstant variabel

Min. / Max. hastighed (km/t.) 0 / 30 0 / 30

Foraksler

4WD foraksel  l l

Styreudslag (°) 54 54

Hydraulik

Hovedpumpe, flow / tryk (l/min. / Bar) 37,9 / 172 37,9 / 172

Styrepumpe, flow (l/min.) 20,5 20,5

Fjernventiler Std. / Max. antal bagerste ventiler (antal.) 2 / 3 2 / 3

Lift

Max. løftekapacitet ved kugleender (kg) 1600 1600

PTO

Bagerste PTO (omdr/min.) 540 540

Bagerste PTO omdrejninger (omdr/min.) 2405 2600

Førerkabine

SuperSuite™ kabine med integreret fritsynstag til læsser og air-condition  l l

Udvidet kontrolpanel  l l

Dæk

Græsdæk for / bag   27 x 10,5-15 / 44 x 18-20

Landbrugsdæk for / bag   8 x 16 / 14,9 x 24

Industridæk for / bag   10,0 x 16,5 / 17,5 x 24

Golfdæk for / bag   27 x 12LL-15 / 22.5LL x 16,1

Dimensioner

Min. venderadius (mm) 3099 3099

Akselafstand  (mm) 1867 1867

Max. længde (mm) 3099 3099

Min. totalbredde landbrugsdæk (mm) 1687 1687

Højde til kabinetag (græsdæk) (mm) 2230 2230

Højde fra bagaksel til kabinetag (mm) 1726 1726

Frihøjde min. (mm) 318 318

Sporvidde for / bag (mm) 1204 / 1309 eller 1712 1204 / 1309 eller 1712

Vægt med førerkabine (kg) 1673 1700

l Standard     * Udviklet af FPT Industrial til Boomer™ 54D EasyDrive™
Alle angivne dimensioner er med landbrugsdæk

N
ew

 H
o

lla
n

d
 v

œ
lg

er
 

sm
ø

re
m

id
le

r

DIN LOKALE FORHANDLER

www.newholland.dk

neW HoLLand Top service
00800 64 111 111
Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Kontakt venligst dit mobilselskab 
for oplysninger om takster. Alternativ telefonnummer 38323003

New Holland - fabrikkerne bestræber sig hele tiden på at udvikle og forbedre maskinerne, og vi må derfor forbeholde os ret til at ændre de opgivne specifikationer uden forudgående 
varsel. NB: På grund af de enkelte landes specielle udstyr kan noget af udstyret på billederne afvige fra det danske. Published by New Holland Brand Communications.  
Bts Adv. - Printed in Italy - 04/15 - TP01 - (Turin) - 150011/DKO


