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ТРАКТОР BASAK 2105 S (102 к.с.) 

 

 

Трактор Basak 2105 S – опимальна машина в ряді машин з потужністю, біля 100 к.с. Він 
призначений для виконання польових та транспортних робіт з різного роду навісним та причіпним 
обладнанням в господарствах різного розміру – від фермерських до холдингів. 
 
Комплектація трактора Basak 2105 S 

 Двигун Perkins – 4-х циліндровий, турбований з інтеркулером, обєм 4,4 л потужністю 
102 к.с. 

 Трансмісія та мости Carraro. 24 х 24 з синхронізованими передачами 

 Ходозменшувач – від 580 м/год 

 Ергономічна кабіна з додатковим сидінням для помічника 

 Клімат-контроль 

 Реверс – ричаг на рульові колонці 

 Понижена – підвищена передача – ричаг на рульовій колонці 

 Компресор 

 4 пари гідровиходів 

 4 500 кг – вантажопідйомність задньої навіски 

 Плаваюче положення навіски 

 Прямий потік з прямим зливом в гідробак 

 ВВП – 540/1000 об/хв 

 Зовнішнє управління навіскою 

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

 Виходи на причеп 

 LED освітлення спереду, ззаду 

 Фронтальні 530 кг та колесні 270 кг противаги 

 Гідравлічно регульована верхня тяга задньої навіски 

 Два види причіпних пристроїв 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДВИГУН  

Тип Perkins 1104D - 44TA (Великобританія) 

Стандарт Евро III A 

Аспірація 4 клапана / Турбіна / Інтеркулер 

Макс. потужність (ISO 14396) (кВт/кс/об) 75/102/2200 

Макс. Крут. Момент (Nm/об) 420/1400 

Загальний обєм двигуна (см³) 4400 

Система охолодження  водяне охолодження 

Паливний бак (л) 120 

ТРАНСМІСІЯ   

Тип Carraro - Механічна синхронізована 

Реверс стандарт 

Power-Shift опція 

Передачі 24 /24 (4 передачі, 3 діапазони, підвищ/пониж)  

Понижуючий редуктор стандарт 

Швидкістний діапазон, мін-макс, км/год 0,58 / 39,1 

Повний привід Електро-гідравлічний 

Блокування диференціла (передн, задн) стандарт 

Зчеплення Сухе, двухдискове (с незав. контролем ВОМ) 

ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА   

Задня навіска CАТ 2, електр. упр, вантажопідємність – 4 500 кг 

Гідровиходи з швидкоземними муфтами 
4 пари (плаваюче полож,прямий потік - опція) 

Потужність гідравлічної системи, продуктивність, 
потік 

200 Bar, 52 л/хв 

Вал відбору потужності ВВП   

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

Гальма   

Тип Дисковий в масляній ванні, гідравл контроль 

Ручне гальмо Механічне 

РАЗМІР ШИН   

Передня (опція) 380/70 R28 (380/85 R28; 340/85 R28) 

Задня (опція) 460/85 R34 (380/85 R38) 

Габаритні РОЗМІРИ (мм)   

Довжина - ширина 4645;  2917 

Відстань між  осями 2450 

Ширина колії переднього - заднього колеса 1730 – 1930; 1700 - 1900 

Дорожний просвіт (нижній кліренс) 627 

Вага (кг)   

Противаги: передні, задні колісні, кг 12 х 40; 6x45 

Вага трактора (без додаткової ваги), кг 4355 

Повна вага трактора (с дод. противагами), кг 5105 

Обладнання:   

Компрессор, з системою контролю стандарт 

Клімат контроль стандарт 

Зовнішнє управління навіскою стандарт 



Сидіння для пасажира стандарт 

Пневмопістолет стандарт 

LED освітлення стандарт 

Система Hi Low опція 

Пневмовиходи на причеп опція 

Прямий потік опція 

Плаваюче положення навіски опція 
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