
Base 20 is de ideale trekker voor de professionals of veeleisende particulieren 

die behoefte hebben aan een krachtige, compacte en vooral economische 

machine. Klein, praktisch en functioneel, alsook met 4 gelijke wielen; zo biedt 

de kniktrekker een oplossing voor alle problemen of voorkomende werken. 

De Base 20 is uitgerust met een 2 cilinder motor Lombardini luchtgekoeld, die 

een hoge betrouwbaarheid en lange levensduur aantoont. Met zijn 22 PK en 

een 954 CC, Euro II gekeurde motor, staat de Base 20 garant voor uitstekende 

prestaties en is ook zeer milieubewust, dankzij een geluidsloos werken en zeer 

lage uitstootgassen. 

De besturing van de Base 20 is hydraulisch (servo) met cilinder op het centrale knikpunt, waardoor de draaicirkel tot 120 cm komt. De 

stuurhoek van 45 graden kan een grote wendbaarheid verzorgen in de serres of in plaatsen met beperkte plaats, waardoor je meer tijd 

wint door minder bewegingen uit te voeren. 

De Base 20 vertegenwoordigt de kleinste trekker van Goldoni, dit door zijn 

compacte afmetingen en verlaagd gewicht. Een minimale breedte van 800mm, een 

maximale lengte van 2500mm en een gewicht van 750 kg, maken van de Base 20 

een compacte trekker die garantie geeft voor stabiliteit en robuustheid.  Base 20 is 

ontworpen om te werken in compacte ruimtes en dicht begroeide planten met een 

maximaal  aan comfort van de bestuurder. Deze trekker met zijn 4 gelijke wielen 

heeft een uitstekende grip op de grond in alle situaties, zware bodem, steile 

 Dankzij de schommelvooras van 16 graden blijft de trekker vast op de 

grond zelfs in de meest kritieke situaties door een onverwachte tractie te geven aan  

deze trekker zeer met minimale afmetingen. 



De versnellingen van de Base 20 zijn zo bestudeerd dat er de 

mogelijkheid is om een aangepaste snelheid te hebben die aangepast 

is aan alle werken.  De versnellingsbak, een 6 + 3, bestaat uit drie 

bereiken (normaal, snel en achteruit) met 3 snelheden.  Het bereik van 

snelheden gaat van 1, 2 km/h tot 18, 4 km/h in vooruit en 0, 8 km/h 

tot 2, 6 km/h in achteruit. 

Normale versnellingen 

Snelle versnellingen 

Base 20 heeft een verstelbare stoel op een rubberen vering, die horizontaal en verticaal geregeld kan worden.  De bestuurdersplaats is 

comfortabel voor de professionele handelaar, alsook voor de particulier, die het niet gewoon is om met een tractor te werken. Betreffende 

de veiligheid, biedt de Base 20 een opvouwbare rolbeugel, de actieve en passieve beschermingen die overeenstemmen met de EEG 

normen; uitlaat en geluiddempende motorkap. Bovendien, is deze trekker uitgerust met de Push & Start veiligheid op het koppelingspedaal 

en het blokkeren van de bedieningshendel voor de lift in de neutrale stand. 

De hydrauliekpomp met een debiet van 

18.5 L/min en de beschikbaarheid van 

twee dubbelwerkende olieventielen 

achteraan, zorgt ervoor dat de tractor in 

staat is om te voldoen aan de eisen van 

de meest moderne apparatuur. 


