
Het gamma Boxter vertegenwoordigt een nieuwe generatie tractoren van 20 à 25pk, 

ontworpen voor een moderne landbouw; namelijk op vernieuwing gerichte mechanische 

oplossingen en technologische principes; het adembenemende design maken van de 

Boxter een unieke tractor bestemd voor diegenen die willen werken in smalle ruimtes 

maar met een maximum aan flexibiliteit.  De Boxter is het antwoord voor deze nieuwe 

generatie gebruikers die van een tractor, multi-functionaliteit en dynamisme vragen, 

zonder dat men moet raken aan de gevestigde betrouwbaarheid, de sterkte en de 

kwaliteit van de Goldoni tractoren. 

De keuze van de Yanmar motor serie 3TNV is geen toeval.  De vernieuwde motor, in 

zijn 2 versies van 20 en 25pk, is gemonteerd op nieuwe anti-trilsystemen, ontworpen 

om de trillingen te verminderen die worden overgebracht naar de gebruiker.  De stand 

van de motor is 180° gedraaid ten opzichte van de gewone uitrustingen: dit laat een 

vernieuwde bewegingstransmissie toe, een revolutionair uitschakelsysteem van de 

warmte en een motorkap met een exclusief design.  De watergekoelde 3 cilinder 

garandeert een uitstekende koppel/kracht-vermogen en een laag verbruik.  Een 

opmerkelijke prestatie voor een merk met een absolute betrouwbaarheid: de inlassing 

van het gamma Boxter is de perfectie. 

De besturingen die op een ergonomische manier geplaatst zijn, laten het 

hierdoor toe om te werken in perfecte omstandigheden.  De 

veiligheidshendels, geplaatst op de achterbumper geven de bestuurder een 

concrete stabiliteit.  Er is ook het multi-functioneel dashboard, perfect 
geïntegreerd vooraan.  De zetel is uitgerust met een verticale en horizontale 

regeling en kan ook aangepast worden aan het gewicht waardoor de meest 

comfortabele zitpositie verkregen kan worden. 

De hydraulische installatie voorziet 

een pomp van 14 L/min. en er is de 

mogelijkheid om een bijkomende 

olieventiel (enkel- of dubbelwerkend) 

met snelkoppeling te plaatsen.  De 

serie Boxter voorziet een achteraftakas 

van 540/1000 

profiel die het gebruik van alle 

werktuigen toelaat.  Op aanvraag is de 

Boxter uitgerust met een centrale 

aftakas (2500 tpm), onmisbaar bij het 

onderhoud van parken.  De hefarmen 

met positiecontrole hebben een 

hefcapaciteit van 600kg, de 

aanhechting voor de werktuigen is van 

categorie IN. 

De draaistraal van 2.6m, laat een grotere besturing 

toe wat een besparing is van tijd en verbruik. 



Versnelling vooruit 

 

Versnelling achteruit 

Versnelling 

 

Hoge versnelling 

Normale versnelling 

De transmissie van de Boxter is ontworpen om de mogelijkheid te garanderen om de juiste verhouding te hebben voor elk 

welbepaald werk.  De versnellingsbak heeft 2 groepen (laag/hoog) en elk 4 versnellingen met omkeerkoppeling; dit laat de 

serie Boxter toe om 16 versnellingen te bekomen: van 0.7 tot 20km/h, dit alles bij het eenvoudig koppelen.  De enkele 

 terugslag van de transmissie, 

geplaatst in het voorste deel van de tractor, zijn de garantie voor een maximaal mechanisch vermogen.  De 

schommelvooras met trapsgewijze zij-reductoren is volledig dicht en garandeert een verticale schommeling van 10°.  De 4 

wielen met mechanische besturing laat de Boxter toe om functioneel te zijn, zelfs bij moeilijke werken. 

De Boxter bevindt zich op topniveau in zijn categorie dankzij zijn 

compacte afmetingen en zijn gewicht.  Een beperkte wielbasis tot 

1340mm en een gewicht van 840kg, maken van de Boxter een 

compacte tractor maar met een juist gewicht die de stabiliteit en 

de sterkte garandeert.  Deze tractor is ideaal voor de nauwe 

teelten met het behoud van het maximaal comfort voor de 

bestuurder. 

De serie Boxter is gecreëerd om het perfecte voorbeeld te zijn van functionaliteit.  Verschillende werktuigen kunnen 

toegepast worden; op de achter- en centrale heffing om zo vrije koers te geven op het veld of in de groene ruimtes, onder 

andere fr

met de tractor.  Het trekken van een aanhangwagen, het werken met een frontlader, zullen met deze tractor probleemloos 

verlopen. 

Optie: 

Cabine met 

verwarming 


