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Zahradní traktor Branson 2505h 
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Základní technické parametry 

 
Motor:  
-  vznětový, kapalinou chlazený, 3válcový 
- výkon 18 kW (25 koní), objem 1.116 cm3 
- max. kroutící moment 64 Nm 
- výrobce YANMAR 
- vzduchový filtr suchý  
- palivová nádrž o objemu 22 l 

 
Převodovka: plynulá hydrostatická 
- počet převodových stupňů 2  
- ADS SYSTÉM – otáčky motoru jsou plynule přidávány v závislosti na sešlápnutí pojezdového 
pedálu vpřed nebo vzad 
- tempomat  
- pohon 4x4 odpojitelný, pojezdová rychlost 18 km/hod.  
 
Vývodový hřídel: 
- zadní - otáčky VH 1.000 ot./min. 
- mezinápravový otáčky VH 2.000 ot./min. 

 
Hydraulika:   
- regulace polohová 
- zadní tříbodový závěs kat. I se stabilizátory, max. zvedací síla 600 kg 
- dodávka hydraulického zubového čerpadla 15,5 l/min. (pracovní hydraulika), 10,5 l/min. 
(řídící hydraulika) 
- 1 x dvojčinný hydraulický okruh zadní 
 
Řízení: 
- s posilovačem 
 
Upínací zařízení: 
- spodní tažná lišta 
 
Pneu: 
- přední, rozměr 16 x 12 
- zadní, rozměr 9,5 - 16  
 
Ochranný rám: 
- bezpečnostní rám dle normy ROPS chránící obsluhu při převržení 
- rám je dělený, sklopný 
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Rozměry a hmotnosti:    
Celková délka 2.649 mm 
Celková šířka        1.190 - 1.280 mm 
Rozvor                   1.460 mm  
Celková výška       2.320 mm 
Světlost: 270 mm     
Hmotnost: 768 kg 
Max. hmotnost 1.400 kg 
 
Hmotnost přívěsu: 
- brzděný 1.950 kg 
- nebrzděný 500 kg 
 
 
Možné dovybavení traktoru na přání: 
- žací ústrojí BM60G 
- čelní nakladač 
- čelní upínací zařízení 
- čelní PTO 2.000 ot/min. 
- kabina vytápěná, odhlučněná 
- etážový závěs  
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Fotogalerie:  
 

 
 

 
 

Poznámka: obrázky a fotografie mají pouze informatvní charakter a mohou se od skutečného produktu v některých 
detailech lišit. 
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