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Boomer Easy Drive gedraagt zich nu wel voorspelbaar
New Holland heeft de Boomer Easy Drive verbeterd en nieuwe typen aan
de range toegevoegd. De traploze transmissie is en blijft het sterke punt.
Die ‘schakelt’ op de nieuwe Boomer een stuk soepeler dan op het
voorgaande model en gedraagt zich in alle situaties voorspelbaar.

Frank Thomas is directeur/eigenaar van Thomas, het Belgische dealerbedrijf dat voor de compact
trekkers van New Holland dezelfde keydealer-functie heeft als Voets in Nederland.

De Boomer-serie omvat nu de modellen 20, 25,
30, 35, 40 en 50. De typeaanduiding is grote lijnen
gelijk aan het motorvermogen in pk’s.
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Het (oranje) rijpedaal (door het glas heen te
zien) regelt zowel de snelheid als het motor
toerental. Dat is met recht een ‘easy drive’.
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De Easy Drive is als optie te voorzien van de Supersteer-vooras. De stuur
hoek die normaal al 54 graden bedraagt, wordt dan 75 graden.

T

raploos schakelen op de ‘oude’ Boomer
gaat niet zo zoals je dat als chauffeur
graag ziet. Dat was bij de introductie
van in januari 2009 al zo. New Holland wist
toen al dat er in de aansturing van de ‘Vario
matic’ nog wel de nodige verbeterpunten
zaten. Die zijn dus doorgevoerd. Het resul
taat is dat de nieuwe Boomer Easy Drive
zich nu in alle situaties voorspelbaar
gedraagt, zelfs bij het werken met een voor
lader. Dat is net als bij het oude type een
kwestie van de rijrichting kiezen met het
hendeltje links onder het stuurwiel en dan
het rijpedaal rechts intrappen. Dat pedaal
regelt zowel het toerental van de motor als
de rijsnelheid. Een handgas is er wel, maar
dat gebruik je eigenlijk alleen bij aftakas
werk. De Boomer kent als Easy Drive drie
typen: 3040, 3045 en 3050. Het maximum
motorvermogen in pk’s van respectievelijk
41, 46 en 51 komt daarbij vrij goed overeen
met de laatste twee cijfers van de typeaan
duiding. In kW’s is het vermogen respectie
velijk 30, 34 en 37.

Als een Dafje
De traploze transmissie van de Boomer Easy
Drive werkt volgens het principe van de
‘Variomatic’, die vroeger in de personenauto’s
van Daf en later Volvo zat. Twee poelies met
een variabele diameter en daartussen bevindt
zich een riem. Bij de latere modellen was
(en is) die riem vervangen door een ketting
band. Die kan veel meer zijdelingse druk
verdragen en dus een hoger draaimoment
overbrengen. Van Doorne’s Transmissie
(VDT, nu een onderdeel van Bosch) maakt
die onder de naam Transmatic in duizend

De bediening van de aandrijflijn loopt via vijf tuimelschakelaars links van
de bestuurder. Ook de gevoeligheid van de transmissie is instelbaar.

tallen voor fabrikanten van kleine auto’s,
vooral Japanse. De ketting van de Boomer
komt niet van VDT, maar van het Duitse
bedrijf Reimes, dat in de tachtiger jaar een
soortgelijk principe ontwikkelde. Die van
Reimes zit onder meer in de traploze trans
missie van de Audi A3. New Holland heeft
een exclusieve deal met Reimes gesloten:
alleen New Holland mag de ‘Reimes Wand
ler’ in een trekker gebruiken. Dat blijven
voorlopig compacttrekkers, omdat het maxi
mum koppel dat met twee poelies en een
ketting is over te brengen nog steeds vrij
beperkt is. De Boomer-serie gaat nu tot een
motorvermogen van 37 kW (50 pk). New
Holland maakt echter al wel gewag van
toekomstige modellen met 55, 60 en 65 pk.
Zoals het er nu uitziet, komen die sterke
Boomers eind dit jaar op de markt.

Even wennen
Rijden met de Boomer blijft ten opzichte
van een hydrostaat even wennen. Het toe
rental van de motor ijlt wat op de snelheid
vooruit. Hij pakt echter soepel op en kan
daarna met grote gedrevenheid versnellen
tot de top van 30 km/h. Hou je de voet wat
in bedwang, dan kan dat versnellen ook heel
rustig en dat is dan weer gunstig voor het
verbruik. Ook de felheid van afremmen
hangt nauw samen met de beweging van de
voet. Het rempedaal heb je daarbij eigenlijk
nauwelijks nodig. Dat is maar goed ook,
want dat pedaal zit links, op de plek waar
bij andere trekkers het koppelingspedaal zit.
Gelukkig werkt die rem ook min of meer als
een koppeling, want bij intrappen haalt hij
ook de druk van de poelies, waardoor de

aandrijving wegvalt. De vierwielaandrijving
op de Boomer is nu standaard. Op de oude
typen kun kon je kiezen tussen een twee- en
een vierwieluitvoering. Bij het remmen scha
kelt de vierwielaandrijving automatisch in.
Het wisselen tussen voor- en achteruit gaat
soepel, maar de trekker moet voor die han
deling wel stilstaan. Bij de slag die het rij
pedaal maakt is een keuze te maken uit
drie trajecten: van 0 tot 10, van 0 tot 20 en
van 0 tot 30 km/h. Dat heeft het voordeel
dat in elk van die trajecten de dosering van
de snelheid met de voet voldoende fijn
gevoelig is. De Boomer heeft een actieve stil
standsregeling. Dit houdt in dat bij stilstand
de keuzehendel voor voor- of achteruit niet
per se in neutraal hoeft om de ‘kruipneiging
uit de trekker te halen. De Boomer heeft
twee varianten op het thema cruisecontrol:
in het ene geval probeert de elektronica de
snelheid constant te houden en in het andere
geval het toerental van de motor.

Praktische kanten
De Boomer heeft een grote cabine. Dat gaat
niet zover dat je er met z’n tweeën in past,
maar voor één persoon is het ruimteaanbod
riant. De hef tilt 1,6 ton en daar is ten
opzichte van de vorige versie niets aan
veranderd. De hydrauliekpomp heeft een
opbrengst van 37 liter per minuut. De maxi
maal haalbare systeemdruk bedraagt 172 bar.
De aftakas draait 540 toeren bij 2.405 motor
toeren. Het nominaaltoerental bedraagt
2.600 voor de 3040 en de 3045. Bij de 3050 is
het 2.800. Ondanks de hoge toerentallen
blijft het in de cabine betrekkelijk stil. Die
cabine is standaard voorzien van een airco
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De voorladers van New Holland kwamen voorheen van Mailleux.
Analoogaan de grote New Holland-trekkers, is dat nu Stoll geworden.

en dat is bijzonder in deze vermogensklasse.
Supersteer is een optie. De stuurhoek, die
normaal al 54 graden bedraagt, vergroot
zich dan doordat de vooras als geheel mee
gaat sturen naar 75 graden. Daarmee kom
je echt onvoorstelbaar kort de bocht om.
Bij het binnenste achterwiel praat je nog net
niet over een zeroturn, maar het zit er niet
ver vanaf. Wat het rubber op die achter- en
voorwielen betreft, is er keuze uit golf- gras-,
industrie- of landbouwbanden. Het zicht
vanuit de cabine (ook naar boven) is dankzij
de smalle stijlen prima. New Holland noemt
die cabine de Super Suite. Met bekerhouder,
kleerhanger, 12-volts aansluiting en een vloer
mat spreekt New Holland over businessclass-

Techniek 3050 Easy Drive
Motor
Vermogen

viercilinder 2,2 liter
37,3 kW (51 pk)
bij 2.800 omw./min
Transmissie
continu variabel
Topsnelheid
30 km/h
Vierwielaandrijving standaard
Supersteer
optie
Pompopbrengst
37 liter/min
Hefkracht
1.600 kg
Aftakas
540 bij 2.405 motortoeren
Wielbasis
1.867 mm
Lengte
3.098 mm
Breedte
1.687 mm (op 8 x 10.5-16)
Hoogte
2.304 mm
Bodemvrijheid
318 mm
Gewicht
1.673 kg
Max. gewicht
3.200 kg (toelaatbaar)

36

Tuin en Park Techniek ■ april 2013

New Holland werkt voor de werktuigen die aan de Boomer passen nauw
samen met de Duitse fabrikant Matev.

comfort. De Boomer Easy Drive is echter ook
leverbaar met een veiligheidsbeugel.

Modellenpolitiek
De traploze Easy Drive-transmissie is voorbe
houden aan de Boomer-modellen 3040, 3045
en 3050. Zonder Easy Drive kent de Boomerreeks de modellen 20, 25, 30, 35, 40 en 50.
Bij de transmissies van de gewone Boomer is
er keuze uit een hydrostaat of een mechani
sche schakelbak. Voor de 30 en 35 is die laat
ste een 12+12; voor de 40 en 50 is het een
16+16. De typen 20 en 25 zijn alleen lever
baar met hydrostaat. Die heeft dan twee
snelheidsbereiken. Op de 30 en sterker zijn
er drie bereiken. De motoren zijn steeds van

Mitsubishi. Bij de 20 is dat een 1,1 liter drie
cilinder. Bij de 25 is die inhoud 1,3 liter. De
Boomers 30 en 35, hebben een viercilinder
motor met een inhoud van respectievelijk
1,5 en 1,8 liter. De 40 en 50 hebben een
2,5 litermotor. De inhoud van de dieseltank
loopt van 25, via 33 naar 36 liter. Een echte
bullbar vooraan de neus is een optie.

Idiot-proof
Volgens New Holland is de Boomer Easy
Drive ideaal voor bedrijven en gemeentes
met vaak wisselende chauffeurs. Prijzen wil
New Holland nog niet bekendmaken.

TD 3.50 als alternatief voor een goede tweedehands
De New Holland TD houdt het midden tussen
een kleine landbouwtrekker en een forse tuinen parktrekker. De viercilindermotor heeft een
inhoud van 2,2 liter en een maximum vermogen
van 36 kW (48 pk) bij 2.800 toeren. De trans
missie is een 8+8 en de trekker heeft een top
van 33 km/h. Wat de achterbanden betreft, er is
keuze uit 24 of 28 inch. De hefkracht bedraagt
1.430 kg en de trekker zelf weegt 1.930 kg. De
brandstoftank is 54 liter. Met zijn prijs van nog
geen 20 mille exclusief btw, maar … inclusief
een voorlader. Met die prijs ziet New Holland
de TD 3.50 als een financieel alternatief voor
een goede gebruikte. De TD is als optie voor de
beugel te voorzien van een cabine van het Itali
aanse Lochman. De onderhoudsintervallen zijn
300 uren lang.

De aangedreven vooras is standaard op de
TD 3.50, maar ook uitschakelbaar. Met voor
lader kost de trekker net geen 20 mille.

