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ТРАКТОР BASAK 2075 ВТ PLUS (72 к.с.) 

  
Трактор Basak 2075 BT Plus – опимальна машина в ряді машин з потужністю, від 80 к.с.  
Він призначений для виконання польових та транспортних робіт з різного роду навісним та 
причіпним обладнанням в невеликих господарствах в ролі основного трактора і для великих 
господарств в ролі  допоміжного.  
 
Основні характеристики Basak 2075 BT Plus 

 Двигун ВТ – 4-х циліндровий, турбований з інтеркулером, обєм 3,1 л потужністю 75 к.с. 

 Трансмісія 16 х 8 з синхронізованими передачами 

 Ергономічна кабіна з додатковим сидінням для помічника 

 Клімат-контроль 

 2 пари гідровиходів 

 Компресор 

 2 600 кг – вантажопідйомність задньої навіски 

 Плаваюче положення навіски 

 1-но та 2-х контурні пневмо виходи гальмів на причеп 

 Прямий потік з прямим зливом в гідробак 

 ВВП – 540/540Е об/хв 

 Зовнішнє управління навіскою 

 Фронтальні 230 кг та колесні 202 кг противаги 

 Два види причіпних пристроїв 
 
Переваги трактора Basak 2075 BT Plus 

 Надійний і витривалий двигун ВТ 

 Трансмісія BASAK 2,5-40 км/год 

 Простора кабіна з додатковим сидінням для помічника та клімат-контролем 

 Низькі витрати пального та низькі експолуатаційні витрати 

 Регульована рульова колонка  

 Потужна задня навіска. При вазі трактора – 3 500 кг вантажопідйомність задньої навіски – 2 600 кг 

 Компрессор в базі дозволяює обслуговувати трактор та іншу техніку в полі 

 Виходи гальмівної системи на причеп 

 2 пари гідровиході. ВВП 540 об/хв. Прямий потік. Плаваюче положення навіски дозволяє 
працювати з усіма видами навісного та причіпного обладнання 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДВИГУН 4 Х 4 

Тип ВТ 40845Т3 

Стандарт Євро III A 

Аспірація 4 клапана / Турбо / Інтеркулер 

Макс. потужність (ISO 14396) (кВт /к.с /об) 53/72/2500 

Макс.крут.момент (Nm / об) 273/1600 

Загальний об“єм двигуна (см³) 3 142 

Система охолодження З водяним охолодженням 

Паливний бак (л.) 72 

Трансмісія  

Тип механічна синхронізована 

Передачі 16/8 

Понижуючий редуктор стандарт 

Повний привід механічний 

Блокування диференціалу (передн., задн.) стандарт 

Зчеплення Сухе, дводискове (з неза.контролем ВВП) 

ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА  

Задня навіска Cat 2, електр. упр, вантажопідйомність - 2 600 кг. 

Гідровиходи  4 шт. 

ВВП  

Тип, швидкість (об. /хв.) Незалежний, 540 (1956) - 540E (1506) 

ГАЛЬМА  

Тип Дискові в масляній ванні 

Ручне гальмо механічний 

РОЗМІРИ ШИНИ  

Передні (опція) 11,2х24 (11,2х24) 

Задні (опція) 13,6х36 (16,9х30; 13,6х38) 

РОЗМІРИ (мм)  

Довжина /ширина 3 926; 2 680 

Відстань між осями 2 090 

Ширина колії переднього - задні колеса 1 440 - 1 640; 1 320 - 1 520 

Дорожній просвіт (нижній кліренс) 370 

Вага, кг  

Противаги: передні, задні колісні, кг. 6 х 30; 2х (47 + 54) 

Вага трактора (без додаткової ваги), кг. 3 360 

Повна вага трактора (з доп.противагами), кг. 3 742 

Устаткування:  

Компресор, з системою контролю стандарт 

Кондиціонер стандарт 

Тяговий брус стандарт 
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