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Kompakt, nagyteljesítmény,Kompakt, nagyteljesítmény,

összkerékhajtás 21 -  28 LE - igösszkerékhajtás 21 -  28 LE - ig

nagyszámú gyári  felszerelésselnagyszámú gyári  felszereléssel

A Branson 00 Sorozat szállítható alternatív 
kerekezéssel,mely lehet gyepkimélö vagy ipari kivitel
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A homlokrakodó egy szolíd, 
de hosszú életartamú szer-
szám nélkül levehető tar-
tozék, mely ipari és me-
zőgazdasági célokra is jól 
használható

A magas, 30 cm feletti A magas, 30 cm feletti sza-sza-
bad magasságbad magasság jó lehető- jó lehető-
séget biztosít terepen való séget biztosít terepen való 
mozgáskormozgáskor

A 00 sorozat minden vál-
tozata  robusztus hajtott tozata  robusztus hajtott 
elsőhiddal van szerelve elsőhiddal van szerelve 
melyhez erős  melyhez erős  hidraulikus hidraulikus 
szervókormányszervókormány   csatla-   csatla-
kozik biztosítva a nagy alá-kozik biztosítva a nagy alá-
fordulási szög révén a jó fordulási szög révén a jó 
manőverezőképességet manőverezőképességet 

Kellemesen csendes és kellő-Kellemesen csendes és kellő-
képp hatékony:képp hatékony:
A 3 hengeres A 3 hengeres Dieselmotor Dieselmotor   
összhangban van a vonatko-összhangban van a vonatko-
zó előrásokkalzó előrásokkal

A motorháztetőt A motorháztetőt gáztöltésű gáztöltésű 
teleszkópokteleszkópok biztosítják így  biztosítják így 
kényelmesen elvégezhetők kényelmesen elvégezhetők 
az ápolási munkák az ápolási munkák 

Minden  Branson 00 soroza-
tú traktoron megtalálható a  
középső TLT 2500 f/perc 
fordulattal. Ezzel jól használ-
ható pl. a középfűnyíró

rerrerererrrererrereererererererererereererererereererereeerererrerereererrrrrererrererreeeerreeeererrreeererrrrrrreerrrrrendndndndndndnddnndnnddnndndndndndddddnddnndndndndnnndndddndndndndnnddndndnndddnnndndddndndnndndnndndndnnnnddndnn eleleleleleleleleleleeleleleleleelleeeleeleleleelleeleleleleelelellleleleelleleeeellllee hehehehhheheheheehehehhhhheheheheehhhehhehehheeehheheeeheheeeheheehhhheheeeeeeeehehehheeehhetötötttöttötöttttttttttttööö t ttttttt t ttt t t t ttttttttttttttttttarararararaararrararrrararararararaararrararrarraaaraaarararrarrraarrrrrrrarrrrrrrrrttototototototttotototoototototototootototototottootottototototototootototooototoootoottooototototooottttoottooototot éééézzézééézéézézézézézézézézézézézézéézéézézzézézézézézézééézéézééézézzézézézéézézézézéézéézézézézézézzééééézzézzézéézézézzzzéézzééézzézééézzéékkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkrrerererererererrereererererererererereererrererereererererereerererererereererrereerererererreerereeeeerrrerreerrerrrrererrerreereeeeendndnddndndnddnnddndnndndndnndndddddnddnndndndndndndndddnndndndndnndndnddndndnddndndndnddnnndnddndndnddndndddddndndnnndndnnndnnnnnnnn eleleleleleleleleleleelelelelellellelelellellelelleeeleleeleelelleelleleleeeeelleleleleelelllelellleeeele hehehehehheheheeeehehhhhheheheheehehehhehhehehehehehhheheeeeeeheheeheheehhheheeheehehehehhehehhh tötötttöttötötöötttttttttötöö tttttttttttttttttttttttttttttttttarararararararararararrarrrararararararararararrararrararaaaaraaarararaarraarrarraaraaaa ttototototototttototoototoottototoottotototottotoototototototototototototototoototoootoottoootototootoootottttototototott éézézzézézéézézézézézézézézézézzézééézézézézézzéézézézézézézézézézéézézéézézézézézézézzzézézézéézzézézzézéézézézézzézzéézéézzézzézézzéézzzéééézzéééééézzéééézéézéézééééékkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

A 00 sorozat mm nden váA 00 sorozat minden vál-

Műszerfal Műszerfal fordulatszám mé-fordulatszám mé-
rővel, üzemanyagszintjelzővel, rővel, üzemanyagszintjelzővel, 
hőmérséklet mérőórávalhőmérséklet mérőórával
Ellenőrző lámpák: izzítás, Ellenőrző lámpák: izzítás, 
irányjelző, olajnyomás, akku-irányjelző, olajnyomás, akku-
töltés, világítás visszajelzőtöltés, világítás visszajelző
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A 00 sorozat rendelkezik egy A 00 sorozat rendelkezik egy 
megfelelő nagyteljesítményűmegfelelő nagyteljesítményű        
hidraulikaszivattyúval.hidraulikaszivattyúval.

A homlokrakodó vezérlése 
egy joystick karral történik   
kettős működéssel, úszó-
helyzettel

Az Az összes kezelőelemösszes kezelőelem a  a 
vezető ülés körül helyezkedik vezető ülés körül helyezkedik 
el ezáltal könnyű az elérésük, el ezáltal könnyű az elérésük, 
kezelésükkezelésük

A lehajtható A lehajtható borulás gátló borulás gátló 
keretkeret lehetővé teszi az ala- lehetővé teszi az ala-
csony helyen történő átjá-csony helyen történő átjá-
rástrást

A traktorok A traktorok felszereltsége felszereltsége 
eleget tesz a vonatkozó köz-eleget tesz a vonatkozó köz-
úti előírásoknak, így minden úti előírásoknak, így minden 
Branson típus rendelkezik a Branson típus rendelkezik a 
közlekedéshez  szükséges közlekedéshez  szükséges 
engedélyekkel.engedélyekkel.

Az I. kategóriájú hárompont 
emelőszerkezet garantálja a 
sokoldalú eszközhasználatot

A traktorokon megtalálha-
tó a   hátsó TLT  két for-
dulatszámmal,  540 és 960           
f/perc.

Grammer KomfortűlésGrammer Komfortűlés  
gondoskodik a vezető meg-gondoskodik a vezető meg-
felelő kényelmérőlfelelő kényelméről

rererrereerrrererr nnnnndddddddddddddeleleleelee hehehheheheheeeeeeeetötöttttötttttttöttöt  t tttttttttttttttt tttttttttttttttttttttttararaaaaarrrrarrrrrrraaarrrrarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrtototottoototttototottttottototottotoototttottotototototototototooottooooototttttooooooootototottototttoozézézéééézézézéézézézzzézézézzzzézzzézéézézéééézézzzéézéézéézzzzzézzézzzzzézzéézzézéézzzézzzzzézzzzzézézézzézzézzzzzzzzzzzzzz kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkreererereerrererrrererrreeennnndndddddddddddddddn eleleleeleelhehehheheheheeheeeehehh tötötttttöttöttttötötötttötöt  tt tttttttttttttttt tttttttttttttttttttttttttararaaaaaaarrrrrrarrrrrrraarraaaaaraaaarraarrrrarraaarrrrrrrrrrrtototottototottttotototttotottttotttotototototototttottotototototototttttttototttotototoootooooototttttotottoooootototootottototooooooooozzézéééézézézéézéézzézzzzézzzzzéézzzzzééééézézézézzézéééézézézézézéézzzézézézzzéézzzzzzézéézzézéézézzzzézézzzézzézzézézézzzzzzzzzzzzzézzzzz kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

A traktorokon megtalálha-

Az tegóriájúI kat hárompont
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Homlokrakodó BL00:

Felszerelhető a  00 sorozat minden típusára. A homlokrakodó előnye a stabil erős konstrukció valamint 
a könnyű és gyors szerelhetőség

A 00-ás Sorozat eszközeiA 00-ás Soroz

8
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Megnevezés

max. emelési magasság
rakodási magasság - vízszintes kanálnál
rakodási magasság - lebillentett kanálnál
max. távolság a homlokfaltól
max. lebillentési szög
max. távolság a traktor első tengelyétől
max. felbillentési szög
merítési mélység
ráépítési magasság
kanál mélysége 
kanál magassága
kanál teljes mélysége
emelőképesség teljes magasságnál
max. emelőerő
hidraulika rendszer nyomása

emelőmunkahenger
szerszám munkahenger

kanál mérete

Nr.

A
B
C
D
E
F
G
H
J
L
M
N

Mértékegység

mm
mm
mm
mm
fok

mm
fok

mm
mm
mm
mm
mm

kg
kg

bar

BL00

1824 
1689
1369
777 
44

1389
24
76

1092 
467
445
521

319,78
501,67
166,64

34,8 mm x 424 mm
34,8 mm x 340 mm

1,4 m x 1219 mm

A 00-ás Sorozat eszközeiozat eszközei
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Középső Fűkasza BM60:

Csatlakoztatható a 00 Sorozat típusaihoz. Az első és hátsó tengely alatti részhez kapcsolható, meghaj-
tását a középső TLT végzi.

A 00-ás Sorozat eszközeiA 00-ás Soroz

Típus BM60
Csatlakoztatható 2100, 2400, 2400h, 2800, 2800h
Felszerelés helye az első és hátsó tengelyek közé
Beállítási lehetőségek támasztókerékkel
Munkaszélesség 1524 mm
Vágási magasság 29 - 83 mm

Súly 165 kg
Hajtótengely fordulat 44,7f/sec 
Kések fordulatszáma 72,5 f/sec 
Késhossz 517 mm
Kések száma 3
Méretek Hossz. 1174 mm

Szélesség 1923 mm
Magasság 351 mm
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Frontfüggesztés:

Fronthidraulika kapcsoló háromszöggel KAT 0 
Emelőerő 500 kg.
Kiegészítők a fronthidraulikához:
· Melső TLT standard profi llal 2000 f/perc balra forgó (menetirányban)
· Hidraulikus vezérlő szelep 1 x kettősműködésű, 1 x kettősműködésű + úszó állás
  gyorscsatlakozókkal.

A 00-ás Sorozat eszközeiozat eszközei
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Fülke 00-ás SorozatFülke 00-ás Sorozat

 Fülke szellőzéssel-fűtéssel

Nyitható hátsó szélvédő, szinezett ablakok, rezgés csökkentő felfüggesztés elöl-hátul, fűtés a tető-
konzolban , 2-fokozatú ventillátor, rádió előkészítés, napellenző, 2-2 munkalámpa elöl-hátul, levehető 
keresőlámpa, ablakmosó és törlő egység elöl-hátul, zárható üvegajtó jobb és bal oldalon
Rendelhető oldalt nyitott fülke tetővel, első szélvédővel, ablak mosó-törlővel
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Müszaki adatokMüszaki adatok

 2100, 2400, 2800 model, mechanikus sebességváltóval 2100, 2400, 2800 model, mechanikus sebességváltóval

2100 2400 2800

Méretek Hosszúság mm 2686

Szélesség mm 1124

Magasság mm 2216

Tengelytáv mm 1500

Szabad magasság mm 315

Üressúly kg 845 855 865

Max. tengelyterh. Elöl kg 540

Hátul kg 1160

Összsúly kg 1700

Pótkocsi vontatás Fék nélkül kg 900

Fékkel kg 2000

Motor Gyártó KUKJE 

Típus                                                                                                                                 CUMMINS vizhűtéses 3 hengeres 4 ütemű Diesel

Model A1000N2 A1100N2 A1100T1

Befecskendezés közvetett közvetett Turbo

Teljesítmény LE 21 24 28

kW 15,3 17,9 20,5

Hengerszám 3

Ürtartalom ccm 1058 1175

Emisszió osztály TIER 3

Kompresszió 21,5:1 21:1

Légszűrő Száraz

Üzemanyagtank liter 23

Üzemanyag fogyasztás lit. /LE/ó 0,19

Akkumulátor volt 12

Tengelykapcsoló Egytárcsás száraz

Kormány hidraulikus

Kerék hajtás 4 x 4 kapcsolható

Gumiabroncs Szántóföldi elöl 6.00 - 12 - 6PR

hátul 9.50 - 16 - 6PR

Sebességváltó Tipus Mechanikus váltó

Fokozatok előre 6, hátra 2

Max. sebesség km/ó 15

Hidraulika rendszer Hárompont függesztés Kategoria 1

Max.emelőkép. vonólapon kg 650

Szabályozási rendszer Helyzet

Szivattyu teljesítmény lit./perc 29

TLT hátul f/perc 540/540E (960)

középső f/perc 2500

Széria felszereltség KRESZ által előirt felszerelések, biztonsági öv, állítható vezetőülés, kapcsolható összkerék hajtás, 
szervó kormány, lehajtható borulásvédőkeret, pótkocsi vonórúd, Hátsó differenciál zár
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Müszaki adatokMüszaki adatok

 2400h, 2800h model, hidrosztatikus hajtással 2400h, 2800h model, hidrosztatikus hajtással

2400h 2800h

Méretek Hosszúság mm 2692

Szélesség mm 1124

Magasság mm 2316

Tengelytáv mm 1500

Szabad magasság mm 305

Üres súly kg 855 865

Max. tengely terh. Elöl kg 540

Hátul kg 1160

Összsúly kg 1700

Pótkocsi vontatás Fék nélkül kg 900

Fékkel kg 2000

Motor Gyártó KUKJE

Típus CUMMINS vízhűtéses 3 hengeres 4 ütemű Diesel

Model A1100N2 A1100T1

Befecskendezés közvetett közvetett Turbo

Teljesítmény LE 24 28

kW 17,9 20,5

Hengerszám 3

Emisszió osztály TIER 3

Ürtartalom ccm 1175

Kompresszió 21:1

Légszűrő Száraz

Üzemanyag tartály liter 23

Üzemanyag fogyasztás lit. /LE/ó 0,19

Akkumulátor volt 12

Kormányzás hidraulikus

Kerék hajtás 4 x 4 kapcsolható

Gumiabroncsok Szántóföldi elöl 6.00 - 12 - 6PR

hátul 9.50 - 16 - 6PR

Sebességváltó Típus  kétfokozatú hidrosztatikus

Max. sebesség km/ó 15

Hidraulika rendszer Hárompont függesztés Kategoria 1

Max. em.erő a vonópadon kg 650

Szabályzás Helyzet

Szivattyú teljesítmény lit./perc 29

TLT Hátsó f/perc 540/540E (960)

Középső f/perc 2500

Széria felszereltség KRESZ tartozékok , biztonsági öv, állítható űlés, kapcsolható összkerék hajtás, szervó kormány, 
lehajtható biztonsági keret, pótkocsi vonórúd, differenciál zár hátul
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Branson 10-es  -     Branson 10-es  -     
20-as Sorozat20-as Sorozat
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A tetszetös formatervezés és a példás használhatóság párosítva a kiváló A tetszetös formatervezés és a példá
minöséggel minösé
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A tetszetös formatervezés és a példás használhatóság párosítva a kiváló dás használhatóság párosítva a kiváló 
minöséggel séggel 
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A Branson 10/20 Soro-
zat modeljei zat modeljei robusztus  robusztus  
elsőhiddalelsőhiddal szereltek mely  szereltek mely 
nagy aláfordulási szöge mi-nagy aláfordulási szöge mi-
att jó manőverező képessé-att jó manőverező képessé-
get biztosítget biztosít

A sík fülkepadozat, kényel-
mes elhelyezést és egyszerű 
ki- és beszállást biztosít

A jól olvasható műszerfal egy  
szemvillanás alatt mutatja: a szemvillanás alatt mutatja: a 
fordulatszámot, a  motor hő-fordulatszámot, a  motor hő-
mérsékletet és az üzemanyag-mérsékletet és az üzemanyag-
szintet.szintet.
Jelző lámpák: izzitás, irányjelző, Jelző lámpák: izzitás, irányjelző, 
olaj nyomás, töltés, világításolaj nyomás, töltés, világítás

Nagy teljesítményű hid-
raulika szivattyú. A szervó 
kormány saját hidraulikus 
szivattyúval rendelkezik. A 
hárompont függesztés vagy a 
rászerelt eszközök így mindig 
egyformán nagy mennyiségü 
olajat kapnak.

A járművek kivitele  meg-
felel a KRESZ     előírásainak, felel a KRESZ     előírásainak, 
így minden Branson Traktor így minden Branson Traktor 
közuti  forgalomba helyez-közuti  forgalomba helyez-
hetőhető

Nagy teljesítményű h

A sík fülkepadozat kényel-A jól olvashatóA jól olvasható műszerfalműszerfal egyegy A teljes szinkronizálásu 
irányváltó hajtómű a 
gyors menetirányváltást és 
ezáltal a jó kezelhetőséget 
szolgálja

A B anson 10/20 So oA B anson 10/20 So o

3510i3510i
4720i4720i

A 3510h és 4720h hidroszta-
tikus hajtóművel rendelke-
zik. Az előre és hátrameneti 
pedál vezérli a haladási se-
bességet, és menetirányt, 
ezáltal a kézmozgás szabad-
dá válik a vezérlőelemek ke-
zeléséhez

3510h3510h
4720h4720h

3510h3510h
4720h4720h

3510i3510i
4720i4720iii

rművek kk vitelerművek kivitele meg-meg-AA jájá

3510i3510i
4720i4720i

3510h3510h
4720h4720h

10 / 20-as Sorozat 10 / 20-as
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-
-
ti 
-
, 
-
-

3510h
4720h

10 / 20-as Sorozat as Sorozat 

A csendes és hatékony die-
sel motorsel motor eleget tesz min- eleget tesz min-
den hatályos szabványnak den hatályos szabványnak 
valamint környezetkímélő és valamint környezetkímélő és 
halkhalk

A 40 literes nagyméretű 
üzemanyagtartályüzemanyagtartály hosszú  hosszú 
munkaciklust tesz lehetővé.munkaciklust tesz lehetővé.
Ütés- és hővédett elhelyezé-Ütés- és hővédett elhelyezé-
se, valamint a beöntőnyilás  se, valamint a beöntőnyilás  
könnyű elérhetősége a ro-könnyű elérhetősége a ro-
busztus lépcső alatt biztositja busztus lépcső alatt biztositja 
a jó megközelítést és a köny-a jó megközelítést és a köny-
nyű utántöltéstnyű utántöltést

A 3510h/4720h tipusokon 
egy jól elérhető szerszámtar-egy jól elérhető szerszámtar-
tó is rendelkezésre álltó is rendelkezésre áll

Az állitható kormány min-
denkinek megfelelő poziciót denkinek megfelelő poziciót 
biztosít és emeli a munka-biztosít és emeli a munka-
végzés kényelmétvégzés kényelmét

A szabványos Kat.1 
hárompont függesztés biz-
tosítja a nagyszámú munka-
eszköz használatot
A 20 -as sorozat rendelkezik A 20 -as sorozat rendelkezik 
egy kettősműködésű hidrau-egy kettősműködésű hidrau-
lika csatlakozóval hátullika csatlakozóval hátul

Függetlenül kapcsolható 
TLT. 
A hátsó TLT a haladástól füg-
getlenül ki és bekapcsolható
Egy pozíciókapcsolóval a 
következő funkciók választ-
hatók: KI - BE kikapcsoló 
automatikával, - BE kikap-
csoló automatika nélkül

0 li é űA 40 literes nagyméretűAA 40 literes nagyméretű A 3510h/4720h tipusokon3510h/4720h tipusokonA

A csendes és hatékonyA csendes és hatékony d e-die-

AzAz á litható kormányállitható kormány m ny min-

etlenül kapcsolhatóFügge

Kat 1A szabványos Kab á

3510i3510i
4720i4720i

3510h3510h
4720h4720h
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Ipari Homlokrakodó BL10/BL2 szerszám gyorskapcsolóval:
A branson 10/20 Sorozat traktoraira szerelhető. A kanál alaptartozék, míg a raklapvilla és a bálavilla 
rendelhető tartozék.

Vezérlőegység
2 x kettősműködésű és úszóállás a homlokrako-
dó kezeléséhez
A gyorscsatlakozók elősegítik a könnyű le- és 
felszerelhetőséget.

Megbízható és robusztus tartó szerkezet biztosít-
ja a hosszú élettartamot.

A 10/20 Sorozat eszközeiA 10/20 Soro
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A 10/20 Sorozat eszközeiozat eszközei
A homlokrakodó müszaki adatai

Megnevezés

max. emelési magasság
em. magasság vízszintes kanállal
em. magasság lebillentett kanállal
max. távolság a homlokfaltól
max. lebillentési szög
max. távolság az első tengelytől 
max. felfele billentőszög
merítési mélység
ráépítési magasság
kanál mélysége  
kanál magassága
kanál teljes mélysége
emelőképesség  max. magasságnál
max. emelőerő
mechanikus párhuzam vezérlés
Euro szerszám gyorskapcsoló keret

Kanál (szélesség)

Homlokrakodó lengőkar súlya
Kanál súlya
Kapcsoló kuplung súlya

Nr.

A
B
C
D
E
F
G
H
J
L
M
N

Mértékegység

mm
mm
mm
mm
fok

mm
fok

mm
mm
mm
mm
mm

kg
kg

BL20ASL

2593
2446
2055
619
39

1544
21
89

1209
508
548
668
638

1257
•
•

1739 mm

270 kg
112 kg
31,8 kg

BL20

2593
2446
2055
619
39

1544
21
89

1209
508
548
668
638

1257
-
-

1739 mm

230 kg
112 kg
31,8 kg

BL10

2542
2395
2009
688
39 

1585
21 

139
1161
508
548
668
557 

1045
-
-

1574 mm

200 kg
93,9 kg
31,8 kg

BL10ASL

2542
2395
2009
688
39 

1585
21 

139
1161
508
548
668
557 

1045
•
•

1574 mm

250 kg
93,9 kg
31,8 kg
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BH76 C / BH86C:

Ez az eszköz speciálisan a Branson 
10/20 Sorozat gépeihez lett ter-
vezve és alkalmas földkiemelésre 
vagy egyéb átrakodásokra

Hátsó árokásó BH76C és BH86C

Megnevezés

ásási mélység
max. kinyúlás 
emelési magasság ( kanál 60 fokban) 
max. támasztás kiegyenlítés 
működési rádiusz
szállítási magasság 
túlnyúlás szállításkor
kanál billentési szöge
támasztólábak táv. alsó pozíciónál 
támasztólábak táv. felső pozíciónál 
szállitáskori szögállás
aláásási táv

szükséges hidraulika nyomás 
teljesítmény igény 

Mértékegység

mm
mm
mm
fok
fok

mm
mm
fok

mm
mm
fok

mm

bar
LE

BH86C

2184
2845
1956

 5
 180
1930
1067
151

1877
1448

 20
737

162
40 - 50

Nr.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

B

E
1
v
v

BH76C

1930
2616
1905

5
180

1803
990
149

1879
1447
20,7
660

162
25 - 45

A 10 / 20-as Sorozat eszközeiA 10 / 20-as Sor
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A 10 / 20-as Sorozat eszközeiorozat eszközei

Fronthidraulika:

Méret KAT1 (Stabil Profi kivitel)
Emelőerő 1200 kg.
Felszerelése a gyári Branson homlokrakodónál is lehetséges. 
( BL10 / BL20 )

Hozzá rendelhető tartozékok:
Hidraulika vezérlő szelep, 1 x kettős működés vagy, 1 x kettősműködés és úszóhelyzet,
két darab BG3 gyorscsatlakozóval.
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Fülke 10 / 20-as SorozatFülke 10 / 20-as Sorozat

 Fülke fűtéssel és szellőzéssel
Nyitható szélvédők elöl-hátul, színezett fényvédős üvegezés, szilentblokkos rezgéscsillapított fülke rög-
zítés elöl-hátul, fűtés a tetőbe  építve, 2 fokozatú ventillátor, rádió előkészítés, napellenző, 2-2 db 
munkalámpa elöl hátul, levehető körforgó lámpa, ablakmosó és törlő berendezés, zárható üvegajtó 
mindkét oldalon

Rendelhető tartozék:
rádió hangfallal
mellső sárvédő
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 Branson 3510i és 3520R

Müszaki adatok Müszaki adatok 

3510 3520R
Méretek Hosszúság mm 3040 3316

Szélesség mm 1490 1625

Magasság mm 2517 2489

Tengelytáv mm 1650 1800

Szabadmagasság mm 278 322

Üressúly kg 1674 1834

Max.tengely terhelés Elöl kg 870 1200

Hátul kg 1822 2100

Összsúly kg 2430 3300

Pótkocsi vontatás Fék nélkül kg 2200 2200

Fékkel kg 4500 4500

Motor Gyártó KUKJE Kukje

Típus vizhűtéses 3 hengeres 4 ütemű Diesel 3 heng.

Model CUMMINS   A1700N2 A1700N2-R

Befecskendezés közvetett közvetett

Teljesítmény LE 35 35

kW 26 26

Hengerszám 3 3

Űrtartalom ccm 1714 1714

Emisszió osztály TIER 3 TIER 3

Kompresszió 21,5:1 21,3

Légszűrő Száraz Sáraz

Üzemanyag tartály liter 40 35

Üzemanyag fogyasztás lit./LE/ó 0,20 0,195

Akkumulátor volt 12 12

Tengelykapcsoló egytárcsás száraz egytárcsás

Kormány hidraulikus hidraulikus

Kerék hajtás 4 x 4 kapcsolható 4x4 kapcs.

Gumiabroncs Szántóföldi elöl 7 - 16 - 6PR 7.00 - 16

hátul 12.40 - 24 - 6PR 12.40 - 24

Sebességváltó Típus szinkronizált szinkronizált

Fokozat előre 12 12

hátra 12 12

Max.sebesség km/ó 24 24

Hidraulikus rendszer Hárompont függesztés Kat 1 Kat 1

max.em.erő vonópadon kg 1170 1400

Szabályzás helyzet helyzet

Szivattyú teljesítmény lit./perc 32 52

Külsö hidr. kör 1 x 2 gyorscsatlakozóval 2x2

TLT Hátul f/perc 540E - 1700 f/m,540 - 2500 f/m 540 -540E

Széria felszereltség KRESZ tartozékok , biztonsági öv, állítható ülés, kapcsolható összkerék hajtás, 
szervó kormány, lehajtható biztonsági keret, pótkocsi vonószerkezet, diferenciál 
zár hátul, állítható kormány
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Müszaki adatok Müszaki adatok 
4720h 4720i 5220R

Méretek Hosszúság mm 3193 3148 3316

Szélesség mm 1568 1680

Magasság mm 2567 2489

Tengelytáv mm 1803 1800 1806

Szabadmgasság mm 338 330

Üressúly kg 1819 1822 1870

Max.tengelyterhelés Elöl kg 1010 1110

Hátul kg 2300 2300

Összsúly kg 3160 3310

Pótkocsi vontatás Fék nélkül kg 2200 2200

Fékkel kg 4500 4500

Motor Gyártó KUKJE Kukje

Típus  4 hengeres 4 ütemű Diesel 4 heng

Model CUMMINS A2300N2 G4023T

Befecskendezés közvetett közvetett

Teljesítmény LE 47 55

kW 35 41

Hengerszám 4 4

Űrtartalom ccm 2286 2286

Emisszió osztály TIER 3 TIER 3

Kompresszió 21,5:1 21,3

Légszűrő Száraz

Üzemanyag tartály liter 36 40 40

Üzemanyag fogyasztás lit./LE/ó 0,20 0,193

Akkumulátor volt 12 12

Tengelykapcsoló - egytárcsás száraz egytárcsás

Kormány hidraulikus hidraulikus

Kerék hajtás 4 x 4  kapcsolható 4x4 kapcs.

Gumiabroncs Szántóföldi elöl 9.50 - 16 - 6PR 9.50 -16

hátul 13.60 - 26 - 6PR 13.60-26

Sebességváltó Típus háromfokozatú 
hidrosztatikus

szinkronizált szinkronizált

Fokozat előre - 12 12

hátra - 12 12

Max. sebesség km/ó 27,5 28

Hidraulika rendszer Hárompont függesztés Kat 1 Kat 1

Emelőerő vonópadon kg 1170 1400

Szabályzás helyzet- és erőszabályzás helyz./erő

Szivattyú teljesítmény lit./perc 32 60,7

Külső kör 2 x 2 gyorscsatlakozókkal 2x2

TLT Hátul f/perc 540E - 1700 f/min, 540 - 2500 f/min 540 - 760

Széria felszereltség KRESZ tartozékok , biztonsági öv, állítható ülés, kapcsolható összkerék hajtás, 
szervó kormány, lehajtható biztonsági keret, pótkocsi vonószem differenciál
 zár hátul, állítható kormány
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30/40-es Sorozat30/40-es Sorozat
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30-as és 40-es Sorozat 30-as és 40-es Sorozat 

A 40-es sorozat robosztus kivitele garan-
tálja a nehéz körülmények között gazda-
ságos és biztonságos munkavégzést.

Kellemesen halk és hatásos: Kellemesen halk és hatásos: 
A 4 hengeres A 4 hengeres dieselmotordieselmotor teljesíti az  teljesíti az 
összes érvényes szabvány előírását,  összes érvényes szabvány előírását,  
zajszegény, valamint környezetkímélő zajszegény, valamint környezetkímélő 

L
s
j
S
F
r
e
h
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30-as és 40-es Sorozat 

A Branson 30/40 Sorozat A Branson 30/40 Sorozat 
modelljei korszerű, robusz-modelljei korszerű, robusz-
tus tus mellső hiddal mellső hiddal sze-sze-
reltek, melyeken  a  nagy reltek, melyeken  a  nagy 
kormányzási szög kiváló kormányzási szög kiváló 
manöverező képességet manöverező képességet 
biztosítbiztosít..
Ehhez társul a kompakt épí-
tés és a megbízható hidrau-
likus kormány

A A nagyméretű üzemanyag-nagyméretű üzemanyag-
tartálytartály (90 lit.) biztosítja a  (90 lit.) biztosítja a 
kellően hosszú munkaciklust. kellően hosszú munkaciklust. 
Anyaga ütés és hőálló  a ro-Anyaga ütés és hőálló  a ro-
busztus fellépő lépcső alatt busztus fellépő lépcső alatt 
található. A jól elérhető töltő-található. A jól elérhető töltő-
csonk biztosítja a kényelmes csonk biztosítja a kényelmes 
és gyors töltéstés gyors töltést

Függetlenül kapcsolható TLT. 
A hátsó TLT a jármű haladásától függet-
lenül kapcsolható.
A TLT három különböző fordulatszám fo-
kozatba állítható

A Kat. 2 hátsó hárompont hidraulika 
garantálja a sokféle eszköz használatát.       
A 2 db kettősműködésű hidraulika vezér-A 2 db kettősműködésű hidraulika vezér-
lőtömb és 4 db hidraulika gyorscsatlako-lőtömb és 4 db hidraulika gyorscsatlako-
zó alapkivitelzó alapkivitel

A fülkén elöl-hátul található 2-2 mun-
kalámpa amelyek rossz látási   körül-
mények között is biztosítják a szüksé-
ges  fényviszonyokat

Luxus kivitelü fülke nagy 
színezett üvegfelületekkel, 
jó körkilátással
Széria felszereltség:
Fűtés és klímaberendezés, 
rádió, ablaktörlö- és mosó-
egység elöl-hátul, nyitható 
hátsó szélvédő, tetőablak
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     30-as és 40-es sorozat     30-as és 40-

A 40-es sorozat jól olvasható A 40-es sorozat jól olvasható műszer-műszer-
falafala egy szempillantás alatt informál:  egy szempillantás alatt informál: 
fordulatszám, hőmérséklet, üzemanyag-fordulatszám, hőmérséklet, üzemanyag-
szint.szint.
Jelzőlámpák: izzitás, irányjelző, olajnyo-Jelzőlámpák: izzitás, irányjelző, olajnyo-
más, összkerékhajtás , TLT világítás stb.más, összkerékhajtás , TLT világítás stb.

A teljes szinkronizálású irányváltó kap- 
csoló lehetővé teszi a gyors menetirány-
váltást, így biztosítja a traktor jó kezelhe-
tőségét

Az Az állítható kormányállítható kormány biztosítja hogy a  biztosítja hogy a 
kezelő individuális módon beállíthassa a kezelő individuális módon beállíthassa a 
saját méretéhez a kormánypozíciót. Mind saját méretéhez a kormánypozíciót. Mind 
a magasság mind a szög állítható. Ennek a magasság mind a szög állítható. Ennek 
köszönhetően növekszik a munkakom-köszönhetően növekszik a munkakom-
fortfort
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     30-as és 40-es sorozat-es sorozat

A homlokrakodó egy joystick rendszerű 
karral kezelhető 

Minden kezelőelemMinden kezelőelem a vezetőülés körül  a vezetőülés körül 
helyezkedik el ezáltal jól elérhetőhelyezkedik el ezáltal jól elérhető

Az új 40-es sorozat vezető fülkéje mind Az új 40-es sorozat vezető fülkéje mind 
esztétikailag, mind kényelem szempont-esztétikailag, mind kényelem szempont-
jából a vezető fáradásmentes munkáját jából a vezető fáradásmentes munkáját 
garantálja.garantálja.
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Homlokrakodó BL30 QB:
Gyors szerszámcsere lehetséges a beépített rögzítőszerkezettel. A raklapvilla és a bálavilla rendelhetö 
tartozék.

Homlokrakodó BL30 QB:

A 30-as és 40-es Sorozat eszközeiA 30-as és 40-es S
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A 30-as és 40-es Sorozat eszközeis Sorozat eszközei
A homlokrakodó müszaki adatai

Megnevezés

max. emelömagasság
rakodási magasság-vizszintes kanállal
rakodási magasság-lebillentett kanállal 
max.benyúlás
max. lebillenési szög
max. táv az elsötengelytöl
max. felbillenési szög
merítési mélység
felszerelési magasság
kanál belsö mélysége 
kanál magassága
kanál teljes mélysége
emelöképesség teljes magasságnál
max. emelöerő
hidraulika rendszer max. nyomása (tehermentesítő szeleppel)
Euro szerszám gyorskapcsoló keret
mechanikus paralelogramma vezetés

emelő henger
kanál billentő henger

 kanál űrtartalom- szélesség

Nr.

A
B
C
D
E
F
G
H
J
L
M
N

Mértékegység

mm
mm
mm
mm
fok

mm
fok

mm
mm
mm
mm
mm

kg
kg

bar

BL30 ASL-QB2

2890
2600
2070
400
77

1930
37 

120
1575
610
605
770
930 
140
147
•
•

60 mm  x 515 mm
60 mm  x 470 mm

0.36 m3 - 1880 mm
 0.45 m3 - 1880 mm

F

N

M

L

H
J

C
B

A

G

D

E
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 Branson 6530 és 6640

Müszaki adatokMüszaki adatok

6530 6640
Méretek Hosszúság mm 3994 3600

Szélesség mm 2040 1840

Magasság mm 2700 2555

Tengelytáv mm 2250 2040

Szabad magasság mm 347 390

Üres súly kg 2730 2727

Max. tengelyterhelés Elöl kg 2193 2200

Hátul kg 3100 3200

Összsúly kg 5293 5400

Pótkocsi vontatás Fék nélkül kg 2500 2500

Fékkel kg 10.000 10000

Motor Gyártó KUKJE Kukje

Típus vízhűtéses 4 heng. 4 ütemű  Diesel 4 heng

Model CUMMINS D33400N1 D3400AT

Befecskendezés közvetlen közvetlen

Teljesítmény LE 65 66

kW 48 49

Hengerszám 4 4

Űrtartalom ccm 3409 3409

Emisszió osztály TIER 3 TIER 3

Kompresszió 19,5:1 19,5:‘

Légszűrő száraz száraz

Üzemanyag tartály liter 90 81

Akkumulátor volt 12 12

Tengelykapcsoló egytárcsás száraz egytárcsás

Kormány hidraulikus hidraulikus

Kerék hajtás 4 x 4 kapcsolható 4x4 kapcs.

Gumiabroncs Szántóföldi elöl 11.20 - 20 - 8PR 11.20 - 20

hátul 14.90 - 30 - 8PR 14.9 - 30

Sebességváltó Típus szinkronizált szinkronizált

Fokozat előre 24 24

hátra 24 24

Max. sebesség km/ó 30 30

Hidraulika rendszer Hárompont függesztés Kat 2 Kat 2

Max.emelőerő a vonólapon kg 1400 1400

Szabályzás Helyzet és vonóerő Helyzet/erő

Szivattyú teljesítmény lit./perc 42 42

Külsö kör 2 x 2 gyors csatlakozókkal 2x2

TLT Hátul f/perc 563/676/1006 540/670/1000

Széria felszereltség KRESZ szerinti felszereltség, fülke klimával, fűtés, rádió, kapcsolható összkerék 
hajtás, elektronikus emelőmű szabályzás, függetlenül kapcsolható TLT 3    foko-
zattal, teljesen szinkronizált váltómű 
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HamarosanHamarosan
érkezö újérkezö új
típusoktípusok

Az új 80 LE-s kivitelü traktor
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Tudnivalók a gyártóról

A Branson traktorok a gyártó  Kukje Machinery Company, LTD csúcstechnológi-

ás gyártóüzemében, Dél-Koreában készülnek! A gyártó 1968 óta foglalkozik me-

zőgazdasági gépgyártással és rendelkezik ISO 9001 és ISO/TS 16949 minősíté-

sekkel. A Kukje Machinery Company a műszaki Know-How széles választékával 

rendelkezik amelyre mindig támaszkodhat. Ezek az előnyök biztosítják a Branson 

Traktorok használhatóságát és jó minőségét, melyre Ön mindig hagyatkozhat. 

Branson Tractors - ahol az elöny kezdödik !

 Ha a kompakt traktorokat összehasonlítják, nem kizárólag a lóerők számát kell 

nézni. Sok neves kompakt traktor gyártó használ könnyű alvázat. Egy könnyű 

alváz fejlesztésével gyorsan előnyt szerezhet, de az ilyen traktor nem tudja a 

motorteljesítményét a talajra átadni, mivel a könnyű súly miatt kerékcsúszás lép 

fel. Ezen gyakran csak a drága pótsúlyozás segít.

A Branson más utat választott a fejlesztéseihez:

A Branson nagy hangsúlyt fektet arra hogy megtalálja az egyensúlyt a traktor tö-

mege és vonóereje között. Ezáltal a rendelkezésre álló hajtóerő teljes vonóerővé 

alakul.

A Branson traktor rendelkezik  a súlya által a motorteljesítmény teljes kihasználá-

sának lehetőségével. Ezzel garantált az optimális munkateljesítmény.

Branson. Ahol a minőség a használhatósággal találkozik.

Branson?Branson?
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Az Ön szakkereskedöje

www.bransontraktor.huwww.bransontraktor.hu

Feel the Best in the Field!

A kiadványban található képek, és adatok tájékoztató jellegűek, kereskedelmi elszámolás alapjául nem 
szolgálhatnak. A változtatás joga fenntartva.
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