BRANSON TRACTOREN
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De Branson tractoren worden geproduceerd door het bedrijf Kukje Machinery uit Zuid-Korea. Kukje
Machinery heeft, sinds de oprichting in 1968, een lange historie in de productie van landbouwmachines
en tractoren. In Zuid-Korea hebben ze altijd een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en
modernisering van de landbouwindustrie.

De kleinste modellen van Branson zijn ideaal voor gebruik op een woonboerderij, manege, camping of
door hoveniers. De tractoren zijn compact en wendbaar wat ze perfect maakt voor allerlei dagelijkse
klussen, ook in kleine ruimtes. De grotere modellen zijn ook uitstekend geschikt voor zwaardere
werkzaamheden in de veehouderij, kwekerij, groenvoorziening, landschapsbeheer en recreatiesector.

In 2003 startte Kukje Machinery met de verkoop van de Branson tractoren in Amerika. Enkele jaren later
werd het verkoopgebied verder uitgebreid naar Europa. In de loop van de tijd heeft Branson wereldwijd
een sterk dealernetwerk opgebouwd.

Branson tractoren zijn veelzijdig inzetbaar voor tal van werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan
transportklussen, grasmaaien, bermonderhoud, sloten schoonmaken, stalvoedering, stal uitmesten,
bewateren, onkruid verwijderen, bodembewerking, snoeien, bladruimen, slootwallen/taluds maaien etc.

Branson tractoren staan bekend om de kwaliteit, eenvoud, gebruiksgemak en lage onderhoudskosten.
Branson heeft diverse modellen in haar assortiment, van mini-tractoren met rolbeugel tot grotere
compact-tractoren met luxe cabine.
•
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•
•
•
•
•
•

Verschillende modellen met vermogen tussen 19 en 74 pk.
Inschakelbare vierwielaandrijving.
Krachtige 3- of 4-cilinder dieselmotoren.
Geschakelde aandrijving of hydrostatische aandrijving.
Met luxe cabine of opvouwbare rolbeugel.
Kleine draaicirkel (max. 56°).
Vlakke bodem.
Eenvoudige bediening.
Overzichtelijk dashboard met alle besturingselementen binnen handbereik.
Te combineren met tal van aanbouwwerktuigen.

Cabines zijn standaard uitgerust met radio, verwarming (vanaf de F-serie ook airco) en werklampen.
De basismachine is verder uit te breiden met onder andere:
• Tractorprofiel-, gazonprofiel- of industrieprofiel-wielen.
• Frontlader met aanbouwwerktuigen (optioneel met paralelgeleiding/snelwisselsysteem).
• Fronthefsysteem.
• Front-aftakas.
• Trekhaaksledes.
• Maaidek.
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Versie 03_2021. De teksten en afbeeldingen zijn voor illustratieve en beschrijvende
doeleinden en zijn niet bindend. De fabrikant behoudt zich het recht voor technische
gegevens en uitvoeringen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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