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ТРАКТОР BASAK 2110 S (110 к.с.) 

 

 

Трактор оснащений 4-циліндровим турбованим двигуном об'ємом 4,4 літра потужністю 110 к.с., 
який є його сильною стороною і робить його економічним і надійним. Трактор також 
комплектується коробкою передач 24x24 з синхронізованими передачами та понижуючим 
редуктором. Експлуатаційні витрати зведені до мінімуму завдяки низькій витраті палива, 
доступним запасних частин і нескладному обслуговуванню. 
 
Характеристики трактора Başak 2110S: 

 Загальний об’єм двигуна 4400 куб. см. 

 Компрессор з системою контролю 

 24 передачі вперед/24 передачі назад 

 Кондиціонер 

 Вантажопід’ємність 4500 кг. 
 
Машина здатна буксирувати за собою причепи (з гальмами), повна маса яких може доходити до 
12 000 кг, а вантажопідйомність заднього навісного обладнання на осі підвісу у неї дорівнює 4200 
кг. 
 
На тракторі застосовані: 

 рульовий механізм з гідромеханічним підсилювачем управління, 

 дискові гальмівні пристрої на всіх колесах з роздільним керуванням на задній осі, 

 триточкова гідронавісна система (в тильній частині) 
 
Дана модель є аналогом трактора МТЗ-1025 Беларус. 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДВИГУН 4 Х 4  

Тип Perkins 1104D - 44TA (Великобританія) 

Стандарт Евро III A 

Аспірація 4 клапана / Турбіна / Інтеркулер 

Макс. потужність (ISO 14396) (кВт/кс/об) 81/110/2200 

Макс. Крут. Момент (Nm/об) 420/1400 

Загальний обєм двигуна (см³) 4400 

Система охолодження  водяне охолодження 

Паливний бак (л) 120 

ТРАНСМІСІЯ   

Тип Carraro (Италия) - 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 Cat 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 ШИНИ   

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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