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MINI - TRAKTOR BELARUS 152

Małogabarytowy traktor Belarus 152
Przeznaczony jest do wykonywania prac na niewielkim obszarze działkowym. Możemy przy pomocy tego traktora wykonać 
podstawowe prace związane z przygotowaniem gleby do zasiewu zboża, trawy, prace związane z koszeniem traw, 
przeprowadzanie prac związanych z kultywacją gleby, prac międzyrzędowych z zawieszanymi i przyczepianymi agregatami 
i narzędziami. Pomocny będzie również przy pracach w gospodarstwach komunalnych i przemysłowych. 

Zalety minitraktpora Belarus 152:
 - napęd na 4 koła
 - jednostką napędową jest niezawodny japoński silnik Honda GX390 z wysoką wydajnością pracy
 - uniwersalność, możliwość agregowania w różnych warunkach i z różnymi mechanizmami i urządzeniami
 - dwusekcyjny rozdzielacz hydrauliczny 
 - dwufunkcyjny wał odbioru mocy, który pozwala na użycie maszyny do napędzania różnych mechanizmów i urządzeń
 - znajdujący się  z  tyłu tylny TUZ pozwala na pracę z maszyna  mi rolniczymi i urządzeniami używanymi przez służby 
   komunalne i przemysłowe 
 - wygoda transportu
 - udoskonalony system hamulcowy
 - spełniający europejskie standardy 

SILNIK

9,6 (13,5 KM) kW

Benzyna

Nominalna moc silnika 

Typ

Marka silnika

3
389 cmPojemność

326

8,6 kWh

4/3

4,20 / 13,47 km/h

0,2

Zużycie paliwa przy eksploatacyjnej mocy g/kWh

Moc na WOM w trybie 1000 obr./min

Ilość przełożeń przód / tył

Do tyłu najmniejsza / największa 

Klasa przyczepności

24 Nm

24 Nm

2,96 / 18,46 km/h

2 kN

Maksymalny moment obrotowy

Maksymalny moment obrotowy

Do przodu najmniejsza / największa transportowa

Prędkość ciągnika przy znamionowej prędkości obrotowej silnika na 
oponach głównego wyposażenia

Nominalna siła pociągowa

Honda GX390
MASA I WYMIARY MINI-TRAKTORA

Masa eksploatacyjna 

Prześwit, nie mniej:

Agrotechniczny pod tylną osią

Najmniejszy promień skrętu przy minimalnej szer. toru

300 mm

2,5 m

300 mm

1125 mm

Agrotechniczny pod przednim mostem

Podstawa traktora

280 mm 

0,25 m 

980 mm

Drogowy (na oponach podstawowej kompletacji)

Maksymalna głębina

Szerokość tylnych kół (przy rozmiarze szczeliny 730 mm)

730 / 950 mm 

2300 mm

210/75R13 - 210/75R13

Rozstaw kół przednich / tylnych

Długość

Rozmiar opon przednie / tylne

530 kg


