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Compacte New Holland Boomer™ 54D-tractor, vernieuwd  met  
Tier 4B-technologie, biedt superieure bestuurderser varing 
 

• Schone Tier 4B-technologie voor lage emissies 

• EasyDrive™ continu variabele transmissie – uniek in het segment 

• Superieur comfort met vernieuwde SuperSuite™-cabine en interieur 

 

De Boomer™-serie compacte tractoren van New Holland is verder vernieuwd en verbeterd met 

de lancering van de nieuwe Boomer™ 54D, die voldoet aan Tier 4B, die is uitgerust met de 

nieuwe industriële common-rail FPT-motor en die dankzij de SuperSuite-cabine en EasyDrive 

continu variabele transmissie een superieure rijervaring biedt.  

“De 54D Boomer™-tractor is de ultieme power tool, de perfecte combinatie van een superieur 

bestuurderscomfort en optimale prestaties. Dit is allemaal te danken aan de EasyDrive continu 

variabele transmissie, de motor die voldoet aan Tier 4B en een reeks eigenschappen waardoor 

de bestuurder de werkzaamheden efficiënter en comfortabeler kan verrichten”, aldus Luca 

Mainardi, Hoofd van Tractor and Precision Land Management Product Management. "Hij zal 

zowel gemeentes en sportfaciliteiten als landgoedbezitter aanspreken. Tegelijkertijd is hij perfect 

voor grootschalige operaties en kan hij worden uitgerust met banden die geschikt zijn voor de 

verzorging van graszoden.” 

 

Schone Tier 4B-technologie voor lage emissies 

 

De nieuwe Boomer™ 54D wordt bekrachtigd door een nieuwe 2,2-liter, 3-cilinder common-rail 

motor met turbocompressor om de prestaties en het brandstofverbruik te optimaliseren, en de 

unieke roetdeeltjeskatalysator van New Holland om te voldoen aan Tier 4B. De motor is 

ontwikkeld door FPT Industrial, een zusterbedrijf van New Holland, en genereert 53 pk en een 

maximumkoppel van 180 Nm. De Boomer™-tractor voldoet, volgens het plan van New Holland 

om te voldoen aan Tier 4 en om de efficiëntste oplossing voor iedere tractorserie te bieden, aan 

de Tier 4B-emissienormen, dankzij een combinatie van interne uitlaatgasrecirculatie (EGR) om 

stikstofoxiden te beperken, en een roetdeeltjeskatalysator om roetdeeltjes in het uitlaatsysteem 

op te vangen en te beheren. Deze oplossing behoeft onderhoud noch DPF-regeneratie en de 

bestuurder hoeft geen knop in te drukken om het systeem te activeren. 

Interne EGR is een systeem dat de vorming van stikstofoxiden (NOx) tijdens de ontbranding 

beperkt door een beheerste hoeveelheid uitlaatgas te laten recirculeren in de luchtinlaat. De 

resterende roetdeeltjes worden geëlimineerd door de roetdeeltjeskatalysator die het gas "zuivert" 

voor het de uitlaat verlaat. 



 

 
 
 
 

De combinatie van EGR en een roetdeeltjeskatalysator is de voorkeursoplossing van New 

Holland voor tractoren met een lager vermogen (onder 75 pk): het is de ideale oplossing omdat 

het systeem netjes in de motorruimte kan worden ondergebracht en de tractor op die manier zijn 

compacte omvang kan behouden. 

 

EasyDrive™ continu variabele transmissie – uniek in het segment 

 

De Boomer™ 54D is voorzien van de EasyDrive™ continu variabele transmissie (CVT) van New 

Holland. Het is de enige tractor in dit segment met dit transmissietype, waarmee het 

bestuurdersgemak van een grote tractor in de compacte Boomer™-serie wordt geïntroduceerd. 

Dankzij de CVT kan de snelheid eindeloos worden aangepast tot 33 km/u. Op die manier kan de 

bestuurder zijn snelheid nauwkeurig aanpassen aan de te verrichten werkzaamheden, terwijl het 

lawaai in de cabine afneemt en het bestuurdersgemak toeneemt. De remwerking verloopt soepel 

en constant en dankzij de autotype cruisecontrol kunnen bestuurders werksnelheden aanhouden, 

nauwkeurig afstellen of hervatten. Bovendien kunnen ze met een geavanceerde reactie-instelling 

het versnellen en afremmen aanpassen aan hun individuele rijstijl of toepassing. De EasyDrive™-

transmissie is zeer gebruiksvriendelijk met aan de linkerkant de vooruit/achteruit shuttle en 

automotive eigenschappen, zoals het enkele "rijpedaal". Door de introductie van de elektronische 

common-rail motor werken de elektronica van de motor en de transmissie samen voor een betere 

algehele overgangsreactie en een soepeler rijgedrag. 

 

Superieur comfort met vernieuwde SuperSuite™-cabine  en interieur 

 

Op de Boomer™ 54D is een reeks vernieuwingen aangebracht die zijn bedacht om het 

bestuurderscomfort, het zicht en de functionaliteit te verbeteren. De SuperSuite-cabine biedt het 

ruimste interieur in de industrie voor een comfortabele bediening, en brede toegangstreden voor 

een gemakkelijke instap. Dankzij het lage dak rijdt de Boomer™ 54D met gemak onder een 

doorgang van 2,4 meter door. Het zicht is uitstekend, zowel naar voren als naar achteren. De 

motorkap is dusdanig ontworpen dat aan de voorkant gemonteerde werktuigen eenvoudig 

zichtbaar zijn, en dankzij het onbelemmerde zicht op de trekstang aan de achterkant is het 

aankoppelen van werktuigen nog nooit zo eenvoudig geweest.  

 

Zoals alle Boomer-modellen, heeft de Boomer™ 54D ook een elektrohydraulisch ingeschakelde 

aftakas achter en optioneel in het midden. Bovendien is een hele reeks aan de voor- en 

achterkant gemonteerde werktuigen en in het midden gemonteerde maaimachines leverbaar om 

korte metten te maken met alle werkzaamheden. Dit, in combinatie met de andere 

eigenschappen, maakt van de New Holland Boomer™ 54D de ideale compacte tractor voor 

kleine landgoedbezitters, gemeentes en ondernemingen die het grondonderhoud voor particuliere 

en commerciële klanten en sportinstellingen verzorgen.  



 

 
 
 
 

Hij is uitermate geschikt voor werkzaamheden als het aanleggen en onderhouden van graszoden, 

tuinarchitectuur en het aanleggen van paden. Melkveehouders, veehouders of producenten van 

handelsgewassen zullen de tractor handig vinden om werkzaamheden op het erf te verrichten, 

maar ook voor het onderhoud van weilanden en gebouwen, en verschillende andere 

werkzaamheden zoals maaien of intern transport. 

 

 

 

 
De reputatie van New Holland Agriculture is gebaseerd op het succes van onze klanten, producenten van 

gewassen, veehouders, loonwerkers, wijnbouwers of vakmensen in de tuin- en parksector. Ze kunnen rekenen op 

het ruimste aanbod van innovatieve producten en diensten met een volledig gamma machines, van tractoren tot 

oogstmachines en verreikers, aangevuld door financieringen op maat. CNH Capital is de financiële partner van  

New Holland en financiert de behoefte aan werkkapitaal en het machinepark van de dealers en biedt concurrerende 

financierings- en huuroplossingen voor de aanschaf, door klanten, van nieuwe en gebruikte machines.  

Een wereldwijd netwerk van uiterst professionele dealers en New Hollands constante zorg voor kwaliteit garanderen 

de ultieme klantervaring. Bezoek www.newholland.com voor meer informatie over New Holland. 

New Holland Agriculture is een merk dat deel uitmaakt van CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) een 

toonaangevende internationale leverancier van kapitaalgoederen met jarenlange industriële ervaring, een ruim 

assortiment producten en een wereldwijde aanwezigheid.Meer informatie is te vinden op de website van het bedrijf: 

www.cnhindustrial.com 

 

http://it.youtube.com/user/NewHollandAG 

www.flickr.com/photos/newholland 

http://www.facebook.com/NewHollandNL 

http://twitter.com/NewHollandAG 

https://plus.google.com/117086178528241801087/posts 
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