Branson traktorer:

Satser på små koreanere
Wee Trading, som er spesialist på små traktorer, satser nå på import av det
koreanske merket Branson. Volummodellene heter Branson 2100 og 2800.
Traktormerket Branson ble opprettet i 2003 av det sørkoreanske selskapet Kukje
Machinery Company Ltd., et selskap som har bygget flere typer landbruksmaskiner
siden starten i 1968. Wee Trading har bestemt seg for å levere to av de minste
maskinene i sortimentet, nemlig Branson 2100 og 2800, som er traktorer i den såkalte
00-serien. Dette er åpne traktorer med små ytre mål og lav vekt, spesialtilpasset åker- og
hagebruk om sommeren og snømåking om vinteren.
2100 og 2800 har like mål, men skiller seg i motorstørrelse: 2100 har en 3-sylindret,
vannavkjølt 21 hk sugemotor, mens 2800 er utstyrt med en 28 hk turboladet
dieselmotor. Branson har standard PTO-tilkobling med 540 o/min og er utstyrt med
servostyring, differensialsperre og 4x4 drift. Traktorene er ikke registreringspliktige, og
koster fra 72000 kroner + mva.
– Utover gunstig prising er en av styrkene til Branson at den har et rent gulv uten
sjenerende spaker, noe som er vesentlig i små traktorer der plassen for beina er
begrenset. Det har gjort traktoren populær blant annet i USA, sier maskinansvarlig i
Wee Trading, Jan Sigurd Bakken.
Utover Branson-merket er Wee Trading importør for av det kinesiske traktormerket
Dong Feng og hjullastergiganten Huawei. For mer informasjon, se www.wee.no
Tekniske data Branson 2100/2800
Lengde: 2686 mm
Bredde: 1124 mm
Samlet belastning: 1700 kg
Egenvekt: Fra 845 kg
Motor: Kukje vannavkjølt, 3-sylindret 4-takts diesel med og uten turbo
Effekt: 15,3 og 20,5 kW
Pris: Fra kr. 72 000 + mva
SLUTT
INFO: Vedlagte bildefiler kan benyttes fritt. For ytterligere kommentar, kontakt Wee
Trading ved maskinansvarlig Jan Sigurd Bakken, tlf. 982 18 154 eller
jan.bakken@wee.no . Webside: www.wee.no
Fakta om Wee Trading: Wee Trading er en avdeling i Rolf Wee Transport AS og et
selskap i Wee Gruppen. Wee Trading har over 1000 produkter innen kategoriene
miljøvennlig energi, industri og landbruk, hus og hage, elektriske hjelpemidler, hall og telt.
Wee Trading har en nettbasert, landsdekkende butikk. For mer info, se www.wee.no

