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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технічні характеристики
БЕЛАРУС 1221.2

БЕЛАРУС 1025.2

БЕЛАРУС 892

6-ти циліндровий,
з турбонаддувом

4-х циліндровий,
з турбонаддувом

4-х циліндровий,
з турбонаддувом
88,4/65,0

ДВИГУН
Тип
Потужність, к.с./кВт
Марка
Екологічний стандарт
Питома витрата палива, г/(кВт·ч)
Максимальний крутний момент, Н·м

130/96

104,7 (107,4) / 77,0 (79,0)

Д-260.2/Д-260.2С

Д-245/Д-245С

Д-245.5

Stage 0/Stage I

Stage 0/Stage I

Stage 0/Stage I

226,0± 7,0/235,0± 7,0

236,00+3/244,00+5

226+3

500/446

385,5/385

396

синхронізована

синхронізована

механічна, ступінчаста

Фрикційна, однодискова
постійно-замкнутого типу

фрикційна однодискова постійнозамкнутого типу з механічним
управлінням

ТРАНСМІСІЯ
Коробка передач
Муфта зчеплення
Кількість передач вперед/назад

Фрикційна, дводискова постійнозамкнутого типу
16/8 (24/12)

16/8

18/4

540/1000

540/1000

540/1000

Вантажопідйомність заднього навісного пристрою
на осі підвісу, кг, не менше

4200

4200

3200

Максимальний тиск, Мпа

20-2

20-2

20-2

51

56

45

28,5 ± 0,5

25,5 ± 0,5

25,5 ± 0,5

колісна

колісна

колісна

4К4

4К4

4К4

420/70R24

360/70R24; 11,2R24

11,2-20; 13,6-20; 360/70R20;
13,6R20

16.9R38;18,4R38

15,5R38; 18.4R34; 9.5R42; 11,2R42

15,5R38; 16,9R30; 18.4R34; 9,542; 11,2R42

Задній ВОМ, мін-1
ГІДРОСИСТЕМА

Об'ємна подача насоса при номінальній частоті
обертання колінчастого вала дизеля, л/хв, не
менше
Ємність бака гідросистеми, л
ХОДОВА СИСТЕМА
Тип
Колісна формула
ШИНИ
передні
задні
ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Гальма/ гальма причепа
Маса максимально допустима, кг
Кліматичне виконання
Мінімальна і максимальна швидкість вперед/
назад, км/год

Сухі (мокрі) трьохдискові/
пневматичні, зблоковані з
керуванням гальмами трактора

Сухі (мокрі) трьохдискові/
Сухі дводискові/ Однопровідний
пневматичні, зблоковані з
пневмопривід
керуванням гальмами трактора

8000

8000

7000

У1

У1/Т1

У1/Т1

Min 1,54/2,75; Max 35,0/16,4

Min 2,3/4,1; Max 36,6/17,2

Min 2,10/5,36; Max 36,6/10,26

* Умови придбання уточнюйте у представників АВТОФОНД у торгівельній мережі. Адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах. Сплата періодичними платежами. Зображення транспортних засобів наведені для ілюстрації та можуть
відрізнятись від наявних комплектацій. Виробник залишає за собою право вносити зміни у конструкцію та оснащення автомобілів без попереднього оголошення. Дзвінки з мобільних та стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні. avtofond.com.ua
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Виробниче об’єднання “Мінський тракторний
завод” (МТЗ) було засновано 29 травня 1946 року. За
більш ніж півстолітню історію свого існування завод
перетворився на одного з найбільших виробників
сільськогосподарської техніки у світі. Трактори МТЗ
займають друге місце в структурі експорту білоруських
товарів в Україну. Крім аграріїв, білоруські трактори
активно
купують
будівельники,
комунальники,
лісівники.
У популярному серед українських аграріїв сегменті
тракторів потужністю 80–99 к.с. на продукцію північного
сусіда припадає майже 100% продажів. Вагомі позиції
«білорусів» і в сегментах 100–120 к.с. і малогабаритної
техніки.
Основні переваги тракторів «Беларус»:
• невеликі габарити;
• прийнятна ціна трактора «Беларус»;
• можливість використання навісного і причіпного
устаткування імпортного виробництва;
• величезний потенціал використання й висока
продуктивність;
• відмінні функціональні можливості;
• наявність потужного двигуна, а також блокування
диференціала переднього моста;
• кожен 10 трактор в світі – з Білорусії!
Ваш найближчий авторизований салон АВТОФОНД
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