BRANSON TRACTORS
05-SERIE

BRANSON 05-SERIE: 1905h
HET KLEINE WERKPAARD
De Branson 1905H is multifunctioneel
inzetbaar. Deze compacte tractor is onder
meer uit te rusten met voorlader en
middenmaaier.
Door het lage eigen gewicht van 650 kg. is
de Branson 1905H zeer geschikt voor op uw
gazon. Wilt u de tractor gebruiken voor het
grovere werk dan is de tractor ook uit te
rusten met industriebanden. Kortom, de
ideale tractor voor werkzaamheden rond uw
huis of op boerderij.
De 1905H is uitgerust met een 19pk Yanmar
diesel motor en met een 2-traps hydrostaat.
Het hefvermogen van deze compact tractor is
500 kg. De breedte van de compacttractor is
113 cm.

Pas uw tractor aan op het werk dat u moet doen
Middenmaaier Branson BM54
Krachtige middenmaaier met een
werkbreedte van 137 cm. De maaier,
bestaande uit drie messen, is in hoogte
verstelbaar zonder dat er gereedschap
aan te pas hoeft te komen.
Een Mulchingset en een grasopvangbak
van 530 liter zijn apart verkrijgbaar.

Voorlader Branson BL90

Stevige en multifunctionele voorlader
met een hefhoogte van 181 cm en een
hefvermogen van 280 kg. De voorlader
is voorzien van een snel aan -en
afkoppelsysteem waarbij de voorlader in
een kwestie van slechts enkele minuten
aan of afgekoppeld kan worden. De
voorlader is standaard uitgerust met
een grondbak met een breedte van de
123 cm.

BRANSON 05-SERIE: 2505h

KLAAR VOOR AL UW WERK
Branson Tractors zijn ontworpen met het oog op robuustheid en betrouwbaarheid.
De 2505h is zwaar genoeg voor elke klus op de boerderij of bij u thuis. Zoekt
u een betrouwbare compacte tractor, dan is de Branson 2505h met zijn 25 PK
watergekoelde 4-takt dieselmotor met een hydrostatische transmissie voor u de
ultieme keuze.
De Branson 2505h is een zeer gebruiksvriendelijke en wendbare compacttractor. Het
onderhoud aan de tractor is gemakkelijk gemaakt door het afneembare
radiatorscherm en makkelijk te bereiken motor. De motorkap bestaat uit één
metaal geheel en is voorzien van een speciale coating die UV-schade aan de verf
voorkomt. Hierdoor blijft de tractor zo lang mogelijk zijn rode kleur behouden.
Tevens is de tractor voorzien van een makkelijk in te klappen veiligheidsbeugel
(ROPS).
De Branson 2505h is uit te rusten met onder andere een middenmaaier, voorlader of
achterlader. De Yanmar diesel motor voldoet aan alle EPA Tier 4 eisen.
De motor draait op een rustige en schone manier. Een DPF-filter, DOC of SCR
zijn niet nodig om certificering te behalen.

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 05-SERIE
TYPE
Afmetingen

Motor

1905h

2505h

Lengte

2270 mm

2649 mm

Breedte

1130 mm

1190 mm

Spoorbreedte

1350 mm

1461mm

Bodemvrijheid

220 mm

270 mm

Ledig gewicht

650 kg

768 kg

Producent

Yanmar

Yanmar

Watergekoelde 3-cilinder 4takt diesel

Watergekoelde 3cilinder 4-takt diesel

2TNV74F - SKDKOTF2

3TNV80E-NXDKTF

Vermogen

19 PK (14 KW)

25 PK (18 KW)

Cilinders 3

993 cc

1116 cc

Accu

12 Volt

12 Volt

Droog luchtfilter

Droog luchtfilter

Hydraulisch
4(2 en 2 inschakelbaar)

Hydraulisch
4(2 en 2
inschakelbaar)

16x7.5-8 / 24x12:00-12

Type
Model

Luchtfilter
Besturing
Aangedreven
wielen
Banden
Transmissie
Max. Snelheid

Type

Hydraulisch
systeem

3-Punts Hefinrichting

Categorie I

18 x 8.5-10-4 / 26 x
12-12-4
Hydrostaat, 2
groepen
18 km/h
Categorie I

Hefcapaciteit
Regeling
Olieopbrengst pomp
Olieopbrengst
stuurpomp

500 KG

600 KG

Positie

Positie

15.8 l/min

15.8 l/min

8 l/min

10,5 l/min

540/2500 omw/min

540/2500 omw/min

Aftakas
Standaard
uitrusting

Voor/achter

Hydrostaat, 2 groepen
13.5 km/h

Inschakelbare 4WD, hydraulische besturing, sperdifferentieel
achter, inklapbare rolbeugel, gazonbanden of industriële banden

Belgium

United States

VOLG ONS
Branson tracors benelux
bransontractorsbenelux

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

