Branson tractor series | F serie

Type

F36R

F47R

Lengte

mm

3431

Breedte
Hoogte (met veiligheidsbeugel)
Bodemvrijheid
Wielbasis
Ledig gewicht
Min. draaicirkel (buiten)
Max. aslast

mm
mm
mm
mm
kg
mm
Voor
Achter
kg
kg
kg
Herkomst
Type
Model
Inspuiting
Vermogen
Emissie
Cilinderinhoud

1317
2670
330
1670
1376

A1700N2
35/26 (PK/KW)

Luchtfilter
Tankinhoud
Accu
Koppeling

Topsnelheid
Driepuntshefinrichting
Hefvermogen
Regeling
Pomp
Olieopbrengst pomp
Olieopbrengst stuurpomp
Aftakas achter
Standaard uitrusting
Optioneel

1390

1400

F serie

4750
870 kg
1630 kg
2500
3000
3500
Branson (Cummins Licentie)
Watergekoeld 3-cilinder diesel
A1700N2
A1700T3 (turbo)
A1700T3 (turbo)
Indirect
45/26 (PK/KW) 35/26 (PK/KW) 45/29 (PK/KW)
TIER III
1714cm
3
Droog luchtfilter
27 liter
12 volt
Droge platenkoppeling

Cilinderaantal

Stuurinrichting
Aangedreven wielen
Banden voor
Banden achter
Transmissie

F47H

Hydraulisch
4 (2 en 2 inschakelbaar)
8-16 PR
12.4 - 24 PR
Type
Versnellingen
km/h

Handgeschakeld, volledig gesynchroniseerd

3 groepen Hydrostaat

12

12

26

33

Categorie I
kg
1400
Positie
Duopomp
ltr/min.
34
ltr/min.
18
tpm
540/780
Verstelbare bestuurdersstoel, 1DW achter, inschakelbare 4WD, hydraulische
besturing, sperdifferentieel achter, verstelbaar stuur.
Cabine, voorlader, fronthef, frontaftakas, frontgewichten, diverse bandenprofielen
maten.
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Branson: compacttractoren met karakter!

www.bransontractors.nl

Branson beschikt over een moderne fabriek in Zuid-Korea waar sinds 1968 tractoren worden geproduceerd. Door de jarenlange ervaring profiteren steeds meer gebruikers van de voordelen van een Branson (compact) tractor. Eind jaren 90 zijn deze
tractoren geïntroduceerd in de USA, Canada en inmiddels ook al 12 jaar succesvol op de Europese markt.

F SERIE

Toegepast totaalgewicht
Trekvermogen ongeremd
Trekvermogen geremd
Motor

1363

F36H

35-45 PK

SPECIFICATIES BRANSON F-SERIE

DE F-SERIE
Een goede compacttractor moet klein zijn, maar toch
een grote trekkracht hebben. Vele merken compacttractoren hebben een lichtgewicht chassis. Dit leidt
tot slippende wielen en weinig contact met de bodem.
Branson ziet af van lichtgewicht, maar zet de relatie
tussen gewicht en pk’s in een opti¬male verhouding!
De aanwezige pk’s worden echt omgezet in vermogen.
Dit garandeert een optimale werkprestatie. Daarom
heeft de Branson compacttractor een gewicht dat
past bij het volledig benutten van het motorvermogen.
Daarnaast hebben de Branson tractoren een gunstig
brandstofverbruik.

DE NIEUWE F-SERIE

Branson biedt met de nieuwe F serie een compacte en efficiënte tractor in zijn klasse tegen een
heel betaalbare prijs. De F serie is verkrijgbaar in
twee verschillende types: de F36 en F47. Beide
modellen zijn leverbaar met een 3-cilinder dieselmotor met een 12-12 omkeertransmissie of een
traploze hydrostaat.

VEILIGHEID & COMFORT

De Branson (compact) tractoren beschikken over:
• EC goedgekeurde opklapbare veiligheidsbeugel;
• Comfortabele bestuurdersstoel;
• Vlak vloeroppervlak met makkelijke op- en afstap.
Dit maakt het rijden met de Branson (compact)
tractor comfortabel en veilig.

HEFINRICHTING & AFTAKAS

De Branson F serie beschikt over cat. I hefinrichting met een hefvermogen van 1400 kg
en twee aftakas snelheden: 540 en 750.
Optioneel is de F-serie leverbaar met fronthef- en aftakas.

ERGONOMIE

De Branson F-serie beschikt over een ruime bestuurdersplek, welke een overzichtelijke
werkplek en goed zicht biedt op uw werkzaamheden. De vloer is vlak en vrij van obstakels en
de bedieningsfuncties zijn doordacht geplaatst.
De openklapbare motorkap maakt het regulier
onderhoud tot eenvoudig werk. Het dashboard is
duidelijk, waar o.a. de toerenteller, brandstofmeter en lichtsensoren te vinden zijn.

TRANSMISSIE & HYDRAULIEK

De F serie is leverbaar met een gesynchroniseerde 12-+12 omkeertransmissie of een
3 groepen hydrostaat. Standaard wordt de
tractor geleverd met 1DW ventiel achter.

BRANSON VOORLADER

Optioneel is de Branson F-serie uit te voeren met
een voorlader met parallelgeleiding en euro
aansluiting.

ALLE BRANSON MODELLEN
• De F-serie van 35 – 45 PK in cabrio uitvoering met een 12-12
omkeertransmissie of hydrostaat.
• De K-serie van 75 PK in cabrio en cabine uitvoering met 16-16
omkeertransmissie.

www.bransontractors.nl

• de 00-serie van 21 tot 31 Pk met schakel- transmissie of hydrostaat
uitvoering.
• De 25-serie, welke bestaat uit 3- en 4-cilinder tractoren van 35 tot
60 Pk, in cabrio en cabine uitvoering. Deze zijn leverbaar met een 1212 omkeertransmissie of hydrostaat.

Branson F Serie

