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AZ F SOROZAT 
Az új Branson sorozat 35 vagy 40 lóerős 

motorral.

4. oldal

KORMÁNYSZÖG
Die 25 Serie besticht neben vielen anderen Extras 
auch durch ihren sehr hohen Einschlagwinkel von 
60 Grad.

HOMLOKRAKODÓ 
Természetesen homlokrakodókat is kínálunk a 

Branson traktorokhoz (25 sorozat).

GYÁRI KABIN...
Bemutatjuk az F sorozat gyári kabinját.

KUKJE MACHINERY CO.LTD.
A Kukje Machinery Co. Ltd. társaságot 1968-ban 
alapították Dél-Koreában, és világszerte tevékenykedik. 
Rendelkezik ISO 9001 és az ISO/TS 16949 
tanúsítvánnyal. A portfóliót rizs betakarító gépek és 
"Branson" márkanévvel ellátott traktorok alkotják. A 
Branson traktorokat a legkorszerűbb gyártóüzemben 
gyártják, ahol a pontosság és a hatékonyság áll előtérbe. 
A traktorok teljesítmánye 21 - 74 lóerő közötti, 
opcionálisan hidrosztatikus vagy kézi váltóval 
rendelhetők.

1968

1978

1995

2010

2013

2016

MÉRFÖLDKÖVEK

A Korea Agricultural Machinery Co., 
Ltd. alapítása

Átnevezés
Kukje Machinery Co., Ltd-re

Saját dízelmotorok gyártásának 
megkezdése

Az üzlet kiterjesztése az USA-ra
(Branson Tractor., LLC)

EU alkatrészközpont Németországban

A Kukje befejezi a TYM, mint csoport 
megszerzését

BRANSON

10. olal

15. oldal 17. oldal

Impressum
Weber Geräte GmbH 
Branson Deutschland 

Alte Eisenstraße 27-29 
57258 Freudenberg

info@weber-geraete.de
www.Branson-Deutschland.de

Műszaki változások, hibák, valamint 
nyomdai hibák joga fenntartva.

GmbH
WEBER GERÄTE GMBH

A Weber Geräte GmbH székhelye Freudenbergben. Innen szállítjuk a 
Branson traktorokat, munkagépeinket és alkatrészeinket.

facebook.com/bransondeutschland

Instagram.com/bransongermany
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Mint a 25-es sorozat kis testvére, az F-sorozat még kompaktabb traktort kínál, a 

kényelem feláldozása nélkül. A négy oszlopos fülke rádióval, fűtőkészülékkel és 

légkondicionálóval (alapkivitel) az F sorozatot még szebbé, kényelmesebbé teszi, és 

kiváló körbelátási képességet kínál. Az erős LED-es munkalámla-sáv nappallá változtatja 

za éjszakát.

Az Rn sorozat lehajtható bukókeretének köszönhetően a kis magasságú helyeken is 
alkalmas a munkavégzésre.

F SOROZAT
BRANSON

GUMIABRONCSOK

Mezőgazdasági
gumiabroncsok
7-16 | 11.2-24

Radiál
gumiabroncsok

280/70 R16 | 340/85 R24

Ipari
gumiabroncsok

10-16.5 | 17.5-24

Széles közúti
gumiabroncsok

280/70 R16 | 380/70 R24

Keskeny közúti 
gumiabroncsok

200/70 R16 | 300/70 R24



6 7Branson katalógus 2019 | F SOROZAT Branson katalógus 2019 | F SOROZAT

HOMLOKRAKODÓ

Az F sorozat minden 
Bransonjához alkalmas 
BL15SL homlokrakodót 
kínálunk mechanikus 
párhuzamvezetéssel 
és EURO gyorscserélő  
szerszámkeretekkel. 

MŰSZAKI ADATLAP
Jel BL15SL
A mm 2710

B mm 2485

C

Megnevezés 

Maximális emelési magasság

Rakodási magasság – vízszintes kanálnál 

Rakodási magasság – lebillentett kanálnál mm 1942

D mm 406

E fok 69

F mm 1854

G

Maximális távolság a homlokfaltól Maximális 

lebillentési szög

Maximális távolság a traktor első tengelyétől 

Maximális felbillentési szög fok 47

H Merítési mélység mm 182

J Ráépítési magasság mm 1566

L Kanál mélység mm 536

M Kanál magasság mm 520

N 745Kanál teljes mélység  mm 

Emelőerő teljes magasságnál kg 970

a

Euro

mm 1620

kg 282

Mechanikus párhuzamvezetés

Gyors szerszámcsere keret 

Kanál szélesség

Homlokrakodó lengőkar súly

Kanálsúly kg 102

Teljes súly kg 506

VONTATÁS - F SOROZAT - PILLANATKÉPEK

MOTOR
A 3 hengeres dízelmotorok nagy teljesítményt 
biztosítanak alacsony üzemanyag-fogyasztás 
mellett. A motorok kiváló minőségű alkatrészei 
hosszú élettartamot garantálnak.

HIDRAULIKA SZIVATTYÚ
Nagy teljesítményű hidraulika szivattyú. A 
hidraulikus kormányzásnak saját szivattyúja van. 
Ennek eredményeként a hátsó hárompont emelőt 
vagy a munkagépeket folyamatosan nagy 
mennyiségű olaj látja el.

IRÁNYVÁLTÓ
A teljesen szinkronizált irányváltó lehetővé teszi a 
gyors menetirány változtatá és a traktor nagyon jó 
kezelhetőségét.

KAPCSOLÓK
Az intuitív kezelőszervek eredményeként a vezető 

teljes mértékben koncentrálhat munkájára.

VONTATÁS

y  Állítható magasságú mezőgazdasági
    vonófej, egykezes forgatható csatlakozó
    karral.
y Opcionálisan automata vonófejjel
     és PKW 50 peremes golyóval 
y Made in Austria
y Terhelés: 800 kg
y Megengedett vontatási tömeg: 3500 kg

Mértékegység
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ELSŐ TENGELY
Branson traktoraink kiváló minőségűek, a stabil első tengely 

hosszú élettartamával lenyűgöző.

HÁROMPONTOS FÜGGESZTÉS
Az 1. kategóriájú hárompontos függesztésre sokféle munkagépet 
fel lehet szerelni. Az emelő erő az alsó függesztőkar végén 1500 
kg .

F SOROZAT - MŰSZAKI ADATOK 
BUKÓKERET
(Manuális sebességváltó és hidrosztatikus hajtás)

FRONFÜGGESZTÉS
Frontfüggesztés KAT 1 (stabil professzionális változat), 1200 kg 
teherbírással. Az F sorozatnál lehetséges a csatlakoztatás a 
BL15SL homlokrakodóval együtt.

FRONT TLT
Függetlenül kapcsolható front TLT mint hajtótengely. 

Haladási irányhoz viszonyított jobb forgásirány, 1000 

fordulat/perc.
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F SOROZAT - MŰSZAKI ADATOK 
GYÁRI KABIN
(Manuális sebességváltó és hidrosztatikus hajtás)

F SOROZAT GYÁRI KABINNAL
2018 októbere óta kapható az új Branson F sorozat gyári kabinnal. A traktort három változatban 
kínáljuk - az F36Cn és az F47Cn kézi sebességváltóval és az F47CHn hidrosztatikus hajtással.
A traktorokat modern négy tartóbakkos fülkével látják el, amely jó kilátást biztosít minden irányban, 
alacsony belső zajszinttel, teljes magasság 2200 - 2260 mm. Ezenkívül alapfelszerelésként 
légkondicionáló, valamint az USB MP3 rádió is tartozik hozzá.

FRONTMASZK

LED FÉNYHÍD

Új, vonzó frontmaszk.

Az első traktor, 
amihez
felszerelésként
tartozik
egy LED 
fényhíd - egy
első 
munkalámpa - 
amely a 
munkaterület 
időjárástól 
független 
rendkívül jó
megvilágítását 
szolgálja.
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25 SOROZAT
BRANSON

Erős. Megbízható. Fordulékony. Modern.

A Branson 25 sorozat minden tekintetben meggyőző, és a kiegészítők széles 

választékának köszönhetően semmi kívánnivalót nem hagy maga után. A modern, 

rádióval, fűtéssel és légkondicionálással felszerelt kabinnak köszönhetően a 25C 

sorozat kiemelkedő kényelmet nyújt, és élvezetessé teszi az ön munkáját. A erős, 

robusztus, 60 fokos kormányzási szöggel rendelkező első tengely a 25-es sorozatot 

rendkívül manőverezhetővé teszi. A 25R sorozat, lehajtható bukókeretének 

köszönhetően, az alacsony magasságú helyeken is jól manőverezhető. Előnyök, 

amelyek önmagukért beszélnek, miközben vonzó áron elérhetőek.
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BRANSON 25 SOROZAT PILLANATKÉPEK

25 R SROZAT 
(BUKÓKERET)

A 25R sorozat (kabin nélkül) 
vonzó megjelenést és kiváló 
minőségű anyagokat nyújt. Ez  
sorozat a Branson modellek 
legújabb traktorgenerációjának 
része, a 20R sorozatra alapozva, 
számtalan új rész 
továbbfejlesztésével rendelkezik. 
Minden kezelőszerv optimálisan 
elérhető a vezetőülésből. 
A 25R sorozat teljesen 
szinkronizált irányváltójával  12 
előre és 12 hátrameneti 
sebességfokozat közül 
választhatja ki legmegfelelőbbet.
A hátrameneti fokozatot még kényelmesebben kapcsolhatja. A kézi sebességváltó alternatívájaként hidrosztatikus hajtás is 
rendelkezésre áll (25H sorozat). A hidrosztatikus változat három hajtási fokozattal rendelkezik. Alapkivitelben két hidraulika 
csatlakozás van felszerelve elöl és hátul. Az új, 60 °-os kormányzási szöggel rendelkező első tengely  2450 mm fordulási sugarat tesz 
lehetővé. A könnyen nyitható motorháztető alatt a legújabb generációs turbófeltöltésű és anélküli dízelmotorok működnek. Az új 
nagyteljesítményű hidraulikus szivattyúk növelik a homlokrakodó és más hidraulikus meghajtású berendezések sebességét.

25C/CH SOROZAT (KABIN)
A 25C/CH sorozat megegyezik a 25R/H sorozattal, 
azon felül rendelkezik egy kényelmes, teljes 
kabinnal, nagy, színezett panorámaüvegekkel. 
Alapfelszereltség: légkondicionáló, 2 első és hátsó 
munkalámpa, kétoldalt ajtó és hátsó nyitható ablak, 
12 voltos aljzat és sztereo rádió.

Mezőgazdasági
gumiabroncsok
8-16 | 12.4-24

Mezőgazdasági
gumiabroncsok
9.5-16 | 13.6-26

Mezőgazdasági
radiál gumiabroncsok

280/70R16 | 340/85R24 
280/70R18 | 380/70R28

Ipari
gumiabroncsok

10-16.5 | 17.5L-24 

Gyep
gumiabroncsok

215/70R16 | 11.2-24 
12-16.5 | 17.5L-24

GUMIABRONCSOK

Közúti gumiabroncsok
280/70 R16 | 380/70 R24
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MŰSZERFAL
A könnyen olvasható műszerfal egy pillanat alatt 
megjeleníti az összes fontos információt: sebességet, 
hőmérsékletet és az üzemanyag mennyiséget. További 
figyelmeztető lámpák a következőkről tájékoztatnak: izzítás, 
irányjelző, olajnyomás és világítás.

IRÁNYVÁLTÓ KAR
25R / C: A teljesen szinkronizált irányváltó lehetővé 
teszi a menetirány gyors megváltoztatását és a 
traktor nagyon jó kezelhetőségét.

HIDROSZTATIKA
25CH sorozat háromfokozatú hidrosztatikus és 2-

pedálos irányváltás vezérléssel. Egyszerű az 

irányváltás.

BRANSON 25 SOROZAT PILLANATKÉPEK

HIDRAULIKA SZIVATTYÚ
Nagy teljesítményű hidraulika szivattyú. A 
hidraulikus kormányzásnak saját szivattyúja van. 
Ennek eredményeként a hátsó függesztőművet vagy 
munkagépeket mindig állandó mennyiségű olaj látja 
el.

HÁTSÓ
HIDRAULIKA
Hátul 2 db hidraulika csatlakozás . 
A 25C / CH sorozat ezen felül 
rendelkezik reteszelő pozícióval.

TLT
Függetlenül kapcsolható TLT. A 
hátsó TLT-t a hajtástól függetlenül 
lehet be- és kikapcsolni. A következő 
funkciók választhatók a pozíció 
kapcsolóval: OFF-ON automatikus 
kikapcsolással, OFF-ON automatikus 
kikapcsolás nélkül.

ELSŐ
HIDRAULIKA
Elől 2 db hidraulika csatlakozással, 
ebből egy úszó pozícióval, 
homlokrakodó vagy front-
függesztés vezérléséhez.

KANYARODÁSI -
SZÖG
A 25-ös sorozat minden modellje 
robusztus első tengellyel 
rendelkezik, melyet különösen a 
magas, 60 fokos kormányzási szög 
jellemez.

LÁBTÉR
A sík lábtér, kardánalagút nélkül, 
kényelmes lábteret biztosít és 
elősegíti a könnyű fel- és 
leszállást.

ÜZEMANYAG-
TARTÁLY
A nagy tartály 45 liter* kapacitást 
biztosít hosszú munkavégzéshez. 
Ütés- és hőálló, a robusztus 
fellépő alatt fekszik. A könnyen 
hozzáférhető töltőnyílás 
megkönnyíti a tartály feltöltését.

*25 sorozat kézi sebességváltóval
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FRONTFÜGGESZTÉS
Frontfüggesztés KAT 1 csatlakozással(stabil professzionális változat), 1200 kg teherbírással. A 25-

ös sorozat BL25R SL homlokrakodójával a talajmunka is lehetséges.

FRONTFÜGGESZTÉS

FRONTKARDÁN 
A 25 sorozathoz. Függetlenül kapcsolható front TLT mint hajtótengely. Haladási irányhoz viszonyított 

jobb forgásirány, 1000 fordulat/perc.

HOMLOKRAKODÓ

STOLL FC450P EURO 
A 25-es sorozat számára kiváló minőségű homlokrakodót kínálunk, mechanikus párhuzamvezetéssel, 
néhány perc alatt szerszám nélkül leszereléssel (gyors rögzítés és leszerelés). A speciálisan a 
homlokrakodóhoz igazított Euro gyorscsere eszközhöz számos különféle szerszám kapható 
kiegészítőként.

SZERSZÁM PROGRAM
Szerszámok széles választékát kínáljuk az ön Branson 
traktorához. A teljes kínálatot a kiegészítők 
katalógusában találja meg.
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STOLL FC450P EURO 
HOMLOKRAKODÓ
MŰSZAKI RAJZ 

MŰSZAKI ADATLAP 
Jel Mértékegység FC450P

A mm 2590

B mm 2426

C

Megnevezés

Maximális emelési magasság

Rakodási magasság – vízszintes kanálnál 

Rakodási magasság – lebillentett kanálnál mm 1806

D mm 198

E fok 74

F mm 1636

G

Maximális távolság a homlokfaltól Maximális 

lebillentési szög 

Maximális távolság a traktor első tengelyétől 

Maximális felbillentési szög fok 41

H Merítési mélység mm 110

J Ráépítési magasság mm 1100

L Kanál mélység mm 600

M Kanál magasság mm 570

N Kanál teljes mélység  mm 767

Emelőerő teljes magasságnál kg 920

kg 970

ü

EURO

mm 1740

kg 270

Maximális emelőerő 

Mechanikus párhuzamvezetés 

Szerszám gyorsváltó keret 

Kanál szélesség

Homlokrakodó lengőkar súly 

Kanál súly kg 130

Csatlakozó súly kg 31,8

VONTATÁS 
y Állítható magasságú mezőgazdasági

vonófej, egykezes forgatható csatlakozó
karral

y Opcionálisan automata vonófejjel 
és PKW 50 peremes golyóval

y Made in Austria
y Terhelés:  650 kg
y Megengedett vontatási tömeg: 4000 kg

VONTATÁS-TARTOZÉKOK & KABIN

FÉLKABIN
(25R)

Oldalsó és hátsó nyitott fülke szélvédővel, első 
ablaktörlővel és zárt tetővel. A kabin teljes 
magassága körülbelül 2,5 m. (gumiabroncsok: elől: 
9,5-16 / hátul: 13,6-26)
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25R SOROZAT MŰSZAKI ADATOK (bukókerettel) 25C SOROZAT MŰSZAKI ADATOK (kabinnal)

5025C 6225C 6225 CH

Méretek hosszúság mm 3421

szélesség mm 1680

magasság mm 2430

tengelytáv mm 1806

mm 355

kg 2035 2035 2043

mm 4750

Mx. tengelyterhelés kg 943

szabad magasság 

terheletlen súly

min. külső forduló kör 

első

hátsó kg 2267

kg 3150Teljes súly

Vontatás fék nélkül kg 2320

fékkel ellátott kg

Motor gyártó

típus

4000

KUKJE

modell

4 hengeres, vízhűtéses Diesel 

A2300N2 A2300T2

befecskendezés indirekt indirekt turbó

teljesítmény LE 47 60

kW 35 44

hengerek száma 4

lökettérfogat cm3 2286

környezetvédelmi osztály IIIA IIIB

kompresszió 21,5:1 21:1

levegőszűrő száraz levegőszűrő

üzemanyag-tartály térfogat liter 45

akkumulátor Volt 12

Tengelykapcsoló      egytárcsás, -
 száraz

hidraulikus

4 (2 és 2 kapcsolható)

Kormányzás

Hajtott kerekek

Gumiabroncs szántóföldi első 9,5-16

hátsó 13,6-26

Sebességváltó típus 3 fokozat
hidrosztatikus

manuális váltó,
teljesen szinkronizált 

12 előre, 12 hátra -

km/h 26 27

Hidraulika rendszer Kat. 1 Kat. 2

kg 1500

helyzet és erő 

tandemszivattyú

sebesség fokozatok száma

max. sebesség

hárompont függesztés

max. emelőerő a csatlakozási 

ponton

vezérlés

szivattyú

- munkahidraulika liter/perc 39

- szervohidraulika liter/perc 18

hátsó fordulat/perc 540 / 790

2x kettősműködésű elől és hátul

TLT

Hidraulika csatlakozás 

Alapfelszerelés biztonsági öv, állítható vezetőülés, kapcsolható négykerék-hajtás, hidraulikus kormányzás, klimatizált 
kabin, pótkocsi vonórúd, hátsó differenciálzár.

5025R 6225R

Méretek hosszúság mm 3421

mm 1680

magasság mm 2347-2500

tengelytáv mm 1806

mm 355

kg 1742 1721

mm 4750

Max. tengelyterhelés kg 943

szabad magasság 

terheletlen súly

min. külső forduló kör 

első

hátsó kg 2267

kg 3150Teljes súly

Vontatás fék nélkül kg 2320

fékkel ellátott kg

Motor gyártó

típus

4000

KUKJE

modell

        4 hengeres, vízhűtéses Diesel 

A2300N2 A2300T2
befecskendezés indirekt indirekt turbó

teljesítmény LE 47 60

kW 35 44

hengerek száma 4

lökettérfogat cm3 2286

környezetvédelmi osztály IIIA IIIB
kompresszió 21,5:1 21:1

levegőszűrő száraz levegőszűrő

üzemanyag-tartály térfogat liter 45

akkumulátor Volt

Tengelykapcsoló 

Kormányzás

Hajtott kerekek

12

egytárcsás, száraz

 hidraulikus

4 (2 és 2 kapcsolható)

Gumiabroncs szántóföldi első

hátsó

Sebességváltó típus

sebesség fokozatok száma

9,5-16

13,6-26

manuális váltó, teljesen szinkronizált

12 előre, 12 hátra

km/h 26 27

Hidraulika rendszer Kat. 1 Kat. 2

kg 1500

helyzet és erő 

tandemszivattyú

max. sebesség

hárompont függesztés

max. emelőerő a csatlakozási 

ponton

vezérlés

szivattyú

- munkahidraulika liter/perc 39

- szervohidraulika liter/perc 18

hátsó fordulat/perc 540 / 790

2x kettősműködésű elől és hátul

TLT

Hidraulika csatlakozás 

Alapfelszerelés biztonsági öv, állítható vezetőülés, kapcsolható négykerékhajtás, hidraulikus kormányzás, 
összecsukható bukókeret, pótkocsi vonórúd, hátsó differenciálzár.

szélesség
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AGRÁRGÉPEK Kft.
3516 Miskolc, Pesti út 78.

Tel.: 06 46 564-864, Fax: 06 46 564-865 
e-mail: agrargepek@agrargepek.com 

www.agrargepek.com




