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ТРАКТОР BASAK 2080 ВВ ORCHARD (79 к.с.) 

  
Трактор Basak 2080 ВВ –  ідеальна енергонасичена машина потужністю 79 к.с. та з мінімальними 
габаритними розмірами. Він призначений для роботи в садах, виноградниках на фермах з 
обмеженими габаритами, для виконання міжрядного обробітку та транспортних робіт з різного 
роду навісним та причіпним обладнанням в господарствах різного розміру – від фермерських до 
холдингів. 
 
Комплектація трактора Basak 2080 ВВ 

 Двигун Perkins – 3-х циліндровий, турбований з інтеркулером, обєм 3,3 л потужністю 79 к.с. 

 Трансмісія та мости Carraro. 16 х 8 з синхронізованими передачами 

 Клімат-контроль 

 2 пари гідровиходів 

 3 000 кг – вантажопідйомність задньої навіски 

 ВВП – 540/1000 об/хв 

 Виходи на причеп 

 LED освітлення спереду, ззаду 

 Фронтальні 180 кг та колесні 202 кг противаги 

 Два види причіпних пристроїв 
 
Переваги трактора Basak 2080 ВВ 

 Надійний і витривалий двигун Perkins 

 Малі габаритні розміри дозволяють працювати в малих приміщеннях 

 Компактна ергономічна кабіна з клімат-контролем 

 Низькі витрати пального та низькі експолуатаційні витрати 

 Потужна задня навіска. При вазі трактора – 3 500 кг вантажопідйомність задньої 
навіски – 3 000 кг 

 2 пари гідровиході. ВВП 540/1000 об/хв. Дозволяє працювати з усіма видами навісного 
та причіпного обладнання 

 Додаткове освітлення спереду і ззаду – LED 

 Зміна колії під потреби виробництва 

 Можливість довантажувати трактор фронтальними та колісними противагами 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДВИГУН 4 Х 4  

Тип Perkins 1103D - 33TA (Великобританія) 

Стандарт Евро III A 

Аспірація 4 клапана / Турбіна / Інтеркулер 

Макс. потужність (ISO 14396) (кВт/кс/об) 58/79/2200 

Макс. Крут. Момент (Nm/об) 310/1400 

Загальний об’єм двигуна (см³) 3300 

Система охолодження водяне охолодженням 

Паливний бак (л) 67,5 

ТРАНСМІСІЯ   

Тип  Механічна синхронізована 

Передачі 16 /8 

Повний привід Механічний контроль 

Блокування диференціалу (передн, задн) стандарт 

Зчеплення Сухе, дводискове (с незалежним контролем ВВП) 

ГІДРАВЛИЧНА СИСТЕМА   

Задня навіска Кат. 2, електр. упр, ванатжопідємність – 3 000 кг 

Гідровиходи з швидким зєднанням 2 пари. 

Потужність гідравлічної системи, продуктивність, 
потік 

200 Bar, 52 л/хв 

Вал відбору потужності (ВВП)   

Тип, швидкість (об/хв) Незалежний, 540 / 1000 

ГАЛЬМА   

Тип Дискові в масляній ванні, гидравл контроль 

Ручні гальма Механічний 

РОЗМІРИ  ШИНИ   

ПереднІ (опція) 260/70 R16 (280/70 R18) 

ЗаднІе (опція) 380/70 R24 (380/70 R28) 

РОЗМІРИ (мм)   

Довжина / висота 3 870 / 1 980 

Ширина колії переднього / заднього колеса 1 340 / 1 285 

Дорожній просвіт (нижній клиренс) 290 (338) 

Вага (кг)   

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

Вага трактора (без додаткової ваги), кг 
2 800 

Повна вага трактора (з доп. Противагами), кг 
3 135 

Обладнання:   

Клімат контроль стандарт 

Тяговий брус стандарт 
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