BRANSON TRACTORS
K-SERIE

DE K-SERIE:DUURZAAM
& EFFICIËNT

Branson brengt met de K-serie de
efficiëntste en duurzaamste
tractor in zijn klasse tegen een
heel betaalbare prijs.
Een totaal nieuw ontworpen
tractor met een hoge
transportsnelheid,
zowel in cabrio uitvoering als luxe
cabine uitvoering
met standaard airco en optimaal
bedieningscomfort.
De K-serie heeft zuinige en stille
dieselmotoren die aan
de hoogste emissie eisen voldoen.

DE K-SERIE

De nieuwe Branson K-serie
beschikt standaard over een
ruime en comfortabele cabine,
LED-verlichting en halogeen
(werk)lampen voor een uitstekend
zicht rondom. Ook heeft
de tractor een overzichtelijk
dashboard met verstelbaar stuur.
De Branson K-serie is standaard
uitgerust met airco en radio
CD speler, wat zorgt voor een
comfortabele werkplek het
gehele jaar door.

POWERSHUTTLE
De Branson K-serie is voorzien van een
onder belasting schakelbare elektrische
omkeer, 16/16 transmissie middels 4
groepen en een transportsnelheid
van 40 km/h. De Power Shuttle zorgt ervoor
dat gewisseld kan worden van rijrichting
zonder gebruik te maken van het
koppelingspedaal. De onderhoudsvrije
natte platen koppeling grijpt heel soepel
aan en laat zich goed doseren, ideaal bij
voorlader werkzaamheden en het keren op
land.

HEFINRICHTING& AFTAKAS
De Branson K-serie is uitgerust met
een krachtige 3-puntshefinrichting,
snelkoppelhaken van categorie 2,
een hefcapaciteit van
2300 kg en een grote
hydrauliekpomp tot 50 l/min. De
besturing verloopt via een
onafhankelijke stuurpomp,
zodoende is er altijd
een hoge olieopbrengst voor de
hydrauliekfuncties. De tractor
heeft 3 toeren natte multiplaat
aftakas 540/750/1000 omw/
min. Cabine versie beschikt over 3
dubbelwerkende ventielen
achter en 2 aan de voorzijde, de
cabrio over 2 dubbelwerkende
ventielen achter en 2 aan de
voorzijde inclusief joystick.
Standaard met ondertrekhaak en
optioneel met snel verstelbare
trekbek.

CABINE:ELEKTRONISCHE
HEFBEDIENING

De hefinrichting met een hefvermogen van
2300 kg laat zich eenvoudig en
nauwkeurig bedienen door de
comfortabele elektronische bediening. De
hefinrichting reageert snel door de
grote olieopbrengst van de K-serie. De
Cabrio uitvoering heeft mechanische
hefbediening.

AUTO 4WD
Tijdens het gebruik van de tractor kunt u
de vierwielaandrijving
eenvoudig activeren of deactiveren via de
schakelaar. De 4WD schakelt automatisch
in tijdens het remmen. Dit geavanceerde
en nauwkeurige remsysteem heeft een
lange levensduur. Het praktisch
onderhoudsvrije vierwielige remsysteem
zorgt voor een grote remkracht en korte
remweg.

TIER IV MOTOR

De K78 heeft een krachtige en
zuinige Tier IV turbo diesel motor
met een vermogen van 75 Pk,
directe inspuiting en diesel partikel
filter (DPF), welke voldoet aan de
nieuwste emissiewaarde.
De efficiënte en stille motor is
betrouwbaar en zeer duurzaam voor
optimale prestatie.

ZUIDBERG PTO

Als optie is de Branson K78 leverbaar
met Zuidberg fronthef categorie 2 met
een hefvermogen van 1300 kg. Deze is
met 1000 t/pm frontaftakas met vol
motorvermogen belastbaar.

EXTERNE HEFBEDIENING
Naast de elektronische hefbediening in
de cabine is
het ook mogelijk om de hefinrichting op
het spatbord
te bedienen.

BRANSON VOORLADERS
In het dagelijkse werk is efficiëntie een vereiste. Om die reden heeft Branson zijn eigen reeks voorladers
ontwikkeld. Deze zijn speciaal ontworpen voor het werk met Branson tractoren en zijn uit te rusten met
een breed scala aan aanbouwdelen. Bij de voorladers van Branson ligt de focus niet alleen op veelzijdigheid,
maar ook zeker op efficiënt werken en een hoog gebruiksgemak. Zo kunnen de voorladers in minder dan
twee minuten van de tractor worden afgekoppeld, waarbij de beugels op de tractor op zijn plek blijven en
de voorlader veilig op poten gezet kan worden. Of u nu werkt in de landbouw, tuinbouw, bosbouw of
groenvoorziening, voor ieder soort werk is er een Branson voorlader die zo kan worden samengesteld dat u
ongestoord en efficiënt uw werk klaar kan krijgen.
SPECIFICATIES

BL90

BL00

BL05

BL15

BL25

BL45

Branson Type

1905-2505

2200-2900

3100

F36-F47

3625-5025-6225

K78

Max. Hefhoogte

1810 mm

1824 mm

2198 mm

2564 mm

2637 mm

3200 mm

Max. Laadhoogte

1646 mm

1692 mm

2065 mm

2444 mm

2427 mm

2932 mm

Max. Storthoogte

1369 mm

1371 mm

1796 mm

1952 mm

1962 mm

2410 mm

Graafdiepte

100 mm

78 mm

119 mm

78 mm

94 mm

120 mm

Max. Storthoek

40°

44°

34°

44°

42°

54°

Terugrolhoek aan de grond

26°

24°

25°

25°

26°

32°

Type aansluiting

Pen

Pen

Pen of Euro

Skid of Euro

Euro

Euro

Hefvermogen op max. hoogte

280 kg

320 kg

420 kg

948 kg

948 kg

1190 kg

Grondbak volume

013 m³

0.13 m³

0.15 m³

0.21 m³

0.25 m³

0.32 m³

Alle Branson voorladers worden standaard geleverd met grondbak

www.bransontractors.nl

ORIGINELE BRANSON
ONDERDELEN
Branson Tractors heeft door de jaren heen een
sterk, wereldwijd service-netwerk opgebouwd. In
Europa is een centraal onderdelenmagazijn
opgezet vanwaar geheel Europa snel van
onderdelen voorzien kan worden. Zo ook hier in
de Benelux. De reserve-onderdelen van Branson
zijn authentiek, hierdoor blijft de kwalitieit van
uw Branson tractor gewaarborgd.
Het Branson dealernetwerk in de Benelux staat
voor goede en snelle service plus het geven van
het gewenste technische advies. Op deze manier
denken wij met u mee en zullen ervoor zorgen
dat uw tractor in bedrijf blijft en u uw werk kan
blijven doen.

BANDEN
LANDBOUW

INDUSTRIE

RADIAAL

GAZON

De tractoren van Branson zijn volledig aan te passen op het werk dat u verricht. Zo zijn Branson tractoren
niet alleen uit te rusten met talloze aanbouwdelen en werktuigen, maar zijn er ook verschillende soorten
banden in verschillende maten voor ieder soort terrein en voor al uw werkzaamheden.

BRANSON K-SERIE
TYPE
Afmetingen

K78R
Lengte

K78C
3880 mm (Zonder frontgewichten – Zonder 3-PH)

Breedte
Hoogte

1893 mm
2783 mm

Wielbasis

2200mm

Bodemvrijheid
Gewicht

Motor

Producent

Branson (Cummins licentie)

Type

4 cilinder diesel, turbo intercooler

Model

D3400TCI1
3409 cc

emissieklasse

TIER 4
Natte multi-plaat koppeling
Hydraulisch

Voor/achter

11.2 -24 / 16.9 -30
16/16 gesynchroniseerd
Onder belasting schakelbare omkeer
40 km/h

3-punts hefinrichting
Hefcapaciteit
Oliepomp

Categorie 2
2300 kg
Duo pomp, elektronisch bediend

Olieopbrengst
hydrauliek

50l/min

Olieopbrengst
stuurpomp

25l/min
540 / 750 / 1000 omw/min

Aftakas

Optioneel

75 PK (54 KW)

Cilinderinhoud

Omkeer

Ventielen

2932 kg
4220 mm

Koppeling

Max.
Snelheid
Hydraulisch
systeem

488 mm
2666 kg

Draaicirkel

Vermogen

Besturing
Banden
Versnelling

2605 mm

Achter

3x dubbelwerkend

Voor

2x dubbelwerkend

Voorlader met parallelgeleiding en snelkoppelsysteem, fronthef, frontaftakas,
zwaailamp, snel verstelbare trekbek, diverse bandenprofielen en AHW remventiel.

Belgium

United States

VOLG ONS
Branson tracors benelux
bransontractorsbenelux

www.bransontractors.nl
info@zetrac.nl
DEALER:

