5120

(116 KM)

• 4- cylindrowy silnik Deutz EU IV
• skrzynia przekładniowa 32 x 32 ZF z rewersem elektrohydraulicznym
i 3- stopniowym wzmacniaczem momentu,
• podnośnik elektrohydrauliczny (EHR) o udźwigu 5500 kg,

W CENIE:
• 3- sekcyjny rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej (6 szybkozłączy),
• klimatyzowana kabina z wygodnym siedziskiem pomocnika operatora,
• 1- i 2- przewodowa instalacja sterowania hamulców pneumatycznych przyczep,
• obciążniki przednie i tylne,

email:

basak@basaktraktor.pl

kom.:

669 998 006

www.basaktraktor.pl

BASAK 5120
116 KM
SILNIK (Marka i model)
Rodzaj silnika

DEUTZ TCD3.6 EU IV
turbodoładowany z chłodnicą powietrza

Moc, kW / KM przy obr/min
Moment obr., Nm przy obr/min
3

Pojemność, cm / ilość cylindrów
Filtr powietrza
Pojemność zbiornika paliwa, l
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU
Sprzęgło
Skrzynia przekładniowa

85 / 116 - 2200
480 - 1400
3600 / 4
dwustopniowy suchy z czujnikiem zanieczyszczenia
200
ZF
wielopłytkowe mokre
synchr. 32 x 32 z elektrohydr. rewersem i 3-stopniowym wzmacniaczem momentu

Most napędowy tylny

z blokadą elektrohydrauliczną mech. różnicowego i zwolnicami planetarnymi

Most napędowy przedni

załączany elektrohydraulicznie, z blokadą automatyczną mech. różnicowego
i zwolnicami planetarnymi

Prędkość maks., km/h

40

WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)
Typ
Prędkości obrotowe WOM (obr/min)

niezależny z elektrohydraulicznym sterowaniem wielopłytkowego sprzęgła WOM
540 / 540E /1000

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY
Rodzaj

sterowany elektrohydraulicznie (EHR)

Funkcje

regulacja siłowa, pozycyjna, mieszana, czułości reakcji i szybkości opuszczania

Wydatek pompy układu hydr. siłowej, l/min
Ciśnienie nominalne, MPa
Maks. udźwig podnośnika, kg
Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej
TRZYPUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA
UKŁAD KIEROWNICZY

110
maks. 20
5500
trzysekcyjny (6 gniazd szybkozłączy)
kat.3 z końcówkami hakowymi
hydrostatyczny

UKŁAD HAMULCOWY
Hamulce robocze
Hamulec postojowy

tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie działające na 4 koła
mechaniczny, sterowany ręcznie

KOŁA I ROZSTAWY
Koła przednie - tylne

380 / 70R28 - 480 / 70R38

Rozstaw kół przednich / tylnych, mm

1634 - 1974 / 1610 - 2010

ZACZEPY (std)
KABINA
Wyposażenie podstawowe

transportowy etażowy, rolniczy wychylny i przedni holowniczy
ochronna, czterosłupkowa
fotel pomocnika operatora, ogrzewanie, klimatyzacja, reﬂektory robocze: przednie/tylne,
wycieraczki i spryskiwacze, radio, usb

WYMIARY
Długość / Szerokość / Wysokość, mm
Rozstaw osi, mm
Prześwit, mm
Masa bez obciążników, kg
W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM

4840 / 2030 - 2430 / 2745
2500
327 - 480
4425
instalacja pneum. hamulców przyczep, błotniki przednie skrętne, sterowanie zewnętrzne
podnośnika hydraulicznego, obciążniki przednie (530 kg) i tylne (280 kg)
cztero- lub pięciosekcyjny rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej, TUZ przedni, WOM przedni
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