Uuden sukupolven ketjumurskain
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Trejon – perheyritys
Trejon on perheyritys, jolla on pitkälle
tulevaisuuteen ulottuva visio ja joka on
sitoutunut toimittamaan varmatoimisia ja
kustannustehokkaita sekä huippulaadukkaita
ja korkealuokkaisia koneita.
Yhtiöllä on yli 30 vuoden kokemus
laadukkaiden koneiden valmistamisesta
maatalouteen, metsätalouteen ja teiden
kunnossapitoon. Toimintaa tukee vahva
sitoutuminen nopeaan huoltoon, teknisen
tuen antamiseen ja yksinkertaiseen
varaosien tilausjärjestelmään.

Hyvä päivä.
Trejon päivä.
Yhtiön johdossa on nyt kolmas Johanssonsukupolvi ja yhtiön kotipaikka on Vännäsby,
Pohjois-Ruotsissa, lähellä Uumajaa.
Anna ja Henrik Johansson yhdessä 60
henkilön henkilökunnan kanssa ovat
jälleenmyyjien ja maahantuojien verkoston
tukena Skandinaviassa ja ympäri maailmaa.
Trejon Optimal-koneet valmistetaan omassa
äskettäin uudistetussa tehtaassamme,
samassa tehtaassa missä valmistetaan
Trejon Multiforest-tuotemalliston koneet.
Trejon Optimal- ja Multiforest-tuotteet ovat
tunnetut korkeasta laadusta ja edullisista
hinnoista sekä erinomaisesta
jälkimarkkinoinnin tuesta. Trejon-yhtiöllä on
yli 30 kokemus koneiden tuotekehityksestä,
valmistuksesta, jakelusta ja huollosta, joiden
avulla helpotat työtäsi ja voit hoitaa
tehtäväsi menestyksellä. Jokainen päivä on
hyvä päivä.

Håkan Johansson ja yksi ensimmäistä
omasta tuotannostamme valmistneista
koneista Vännäsissä 1980-luvulla.

Mekaaninen ketjumurskain

Ruotsin eniten myyty ketjumurskain
– kun haluat markkinoiden parhaimman
Trejon Optimal M1650 on tehty toimimaan vaikeissa olosuhteissa ja siitä on tullut Ruotsin eniten myyty
ketjumurskain. Menestyksen syynä on vankka rakenne ja tehokas työtulos. Koneen avulla pidät kurissa
vesakoiden ja ruohon kasvun teiden varsilla ja paikoissa, jossa se saattaa olla vaikeaa perinteisillä
murskaimilla. Näissä kivet ja muut esteet voivat aiheuttaa vaurioita terille ja johtaa ennenaikaiseen
kulumiseen ja kalliisiin korjauksiin.

Mekaaniset ketjumurskaimet

Kilpailijoista poiketen M1650-koneessa on korkealaatuinen Walterscheid-käyttöjärjestelmä hihnojen
asemasta. Nivelakseli on varustettu ylikuormituskytkimellä käytön suojaamiseksi. Akseli toimivat
yhteistyössä ylimitoitettujen vaihteistojen kanssa ja näin estetään ylikuumeneminen ja vaimennetaan
väännön kuormituspiikit.
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Trejon Optimal M1650 on varustettu integroidulla hydraulisella sivuttaissiirrolla, joka ulottuu 128 cm asti
traktorin keskeltä. Kaksi 13 mm ketjua ovat vakiovarusteena M1650-koneessa. Näiden heavy-duty ketjujen
vahvuus ja iskuvoima murskaa vesakon ja ruohon sekä vaikeuttaa niiden uudelleen kasvun ja antaa hyvän
suojan esteiden varalta. Kevyempään kasvustoon on saatavana pienempi 10 mm ketju, joka on tehokas
ruoholle ja pensaille. Ruohon leikkaamiseen olosuhteissa, joissa ei ole vaaraa kivistä tai esteistä, on
mahdollista korvata ketju kaksoisteräjärjestelmällä. Tällä saadaan hienompi työtulos.
Koko leikkuupää on valmistettu Hardox®-teräksestä ja siinä on myös vaihdetavat Hardox®-jalakset. Kaikki
osat on hiekkapuhallettu ja pulverimaalattu ja näin saadaan hyvä korroosionsuoja ja valmius päivittäiseen
käyttöön useiden vuosien ajaksi.
Trejon Optimal M1650 on varustettu vahvalla 13 mm
korkealaatuisella ketjulla. Nämä sopivat vaikeisiin
olosuhteisiin esim. kiville. Ketjumakasiinissa on useita
varalenkkejä ja ketju voidaan asentaa uudelleen, jos
lenkkejä puuttuu. 10 mm leikkuuketju on saatavana
lisävarusteena kevyempään murskaamiseen ja ruohon
leikkaamiseen. Erittäin keveään leikkaamisen kone voidaan
varustaa Trejon Opimal -teräsarjalla (kuva oikealla).

Integroidulla sivuttaissiirrolla
varustettu puomi on teleskooppinen
ja se on kytketty hydrauliikkajärjestelmään. Törmätessään
esteeseen murskainpää liikkuu
taaksepäin ja ylös samanaikaisesti.
Kun este on ohitettu, murskain
palautuu takaisin työasentoon.

Ylimitoitetut vaihteistot. Murskainpäässä on sivuttainen liikkeen jousto.
Koko murskainpää on valmistettu
korkealuokkaisesta Hardox®teräksestä. Kaksi Hardox®-jalasta on
vakiovarusteena.

Trejon Optimal M1650 on varustettu
integroidulla hydraulisella sivuttaissiirrolla. Liikevara on 128 cm ja
murskainpää joustaa ja seuraa
maanpinnan muotoa. Näkyvyys
kuljettajan istuimelta koko
koneeseen on hyvä.



Siirtymä traktorista min-maks

2920-4200 mm

Laukaisulaite

Hydraulinen

Suositeltava traktorin paino

< 4 ton

Kuluvat osat

Hardox® 500

Leikkuuketju

13 mm (10 mm lisävaruste)

Paino

780 kg

Voimanotto

540 r/min

°

+7

900

1310



980

4 200



1 090

1 280




Kone toimitetaan vakiona Walterscheid nivelakselilla.

Lisävarusteet

Lisäketju 13 mm, 25 lenkiä, kaksi ketjua per kone.
Vesakon käsittelyyn.

46825

Teräsarja ruohon leikkaamiseen kivettömällä alueella.

6-351

Hydraulinen työntövarsi.

345052 Hardox®-jalassarja, sisältää asennussarjan,
koneeseen tarvitaan kaksi jalasta.



46504

2 920



Leikkuuketju10 mm, 50 lenkkiä, kaksi ketjua per kone.
Kevyelle materiaalille kuten ruoho ja pensaat.

960

46505

Mekaaniset ketjumurskaimet

1650 mm

58°

Työleveys

Koneen mitat.
Käy trejon.se-sivuilla
ja katso video
murskaimen käytöstä.



M1650

40°

Malli

-7°

(mm)
Tekniset tiedot
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Hydraulinen ketjumurskainpää

Tehokkaat ketjumurskainpäät
– työntekoon hankalassa maastossa

Hydrauliset ketjumurskainpäät

Trejon Optimal hydraulisia murskainpäitä on saatavana kahta ei kokoa ja ne sopivat hankalassa
maastossa tehtävään työhön. Ne ovat täydellinen vaihtoehto metsätöiden ammattilaiselle, maanteiden
ja tieverkoston kunnossapidosta vastaaville urakoitsijoille. Tehokkaat murskainpäät voidaan asentaa
metsäkoneisiin ja kaivureihin ja niillä saavutetaan samat laadukkaat tulokset pensaiden ja pienien
puiden murskaamisella kuin traktorikäyttöisillä koneilla. Hardox®-terästä käytetään kriittisissä
komponenteissa ja murskainpään viiston rakenteen ansiosta materiaali putoaa maahan murskauksen
jälkeen. Luotettava SUNFAB hydrauliikkamoottori käyttää ketjuleikkuujärjestelmää, jossa on 13 mm
ketju. Murskain-järjestelmän sisään voidaan varastoida lisäketjulenkkejä ja ketjua voidaan pidentää
kulumisen mukaan. Trejon Optimal murskainpäät on suunniteltu käytettäväksi pitkiä aikoja korkealla
kuormituksella ja ne ovatkin saaneet hyvän maineen Skandinaviassa korkean laadun ja hyvän
luotettavuuden ansiosta.
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H-mallit (nivelkiinnitys):
Soveltuu käyttötilanteisiin, jossa työkone (kaivuri tai kuormain) liikkuu eteenpäin. H-mallit sopivat
tienpenkkojen murskaamiseen, sen etuosa on avoin ja ketju on takana. Materiaalin ulostulon
turvallisuutta on lisätty vilkkaille teille ja vastaaville alueelle. Nivelkiinnitys asettuu maanpinnan
muotojen mukaan.
HF-mallit (kiinteä kiinnitys):
Rakenne on avoin edestä ja takaa, joka tekee siitä ihanteellisen vaihtelevassa maastossa
käyttämiseen. Nämä mallit voivat toimia "vesurina" sähkölinjojen alla ja avoimella alueella jossa
maasto on vaihtelevaa. H-mallit ja HF-mallit on saatavana 1,25 ja 1,60 m työleveydellä. Kaikissa
malleissa (H ja HF) on 13 mm ketju vakiovarusteena.
Trejon Optimal hydrauliset ketjumurskainpäät
sopivat vaikeisiin olosuhteisiin hankalassa
maastossa. Kaksi tyypillistä esimerkkiä ovat
murskaus mäkisessä maastossa ja sähkölinjojen
alla.
Tässä mallissa on kiinteä kiinnitys ja
murskainpää on avoin edestä ja takaa, jonka
ansiosta murskain yksinkertaisesti tekee
"lakaisevan" työ liikkeen.

Murskainpään sivupaneelit ovat rakenteeltaan viistot.
Murskatessa materiaali putoaa helpommin maahan. Kaikissa
malleissa on hydraulinen napamoottori, joka on suunniteltu
toimimaan jatkuvasti pitkiä aikoja korkealla paineella. Tässä
mallissa on nivelkiinnitys, murskainpään etuosa on avoin ja
takana on ketjusuoja. Tämä lisää käyttöturvallisuutta
murskatessa ja eteenpäin suuntautuvassa liikkeessä.

M160H3P-mallissa on hydraulinen käyttö. Kuvassa
oleva laite on varustettu 3-piste kiinnityksellä. Se on
saatavana myös Volvo-BM -kiinnityksellä

Tekniset tiedot

Lisävarusteet

Malli

MI25H

Työleveys

1250 mm

Korkeus (sis. moott.) 807 mm

M160H

M125HF

M160HF

M160H3P

M160HSB

320157

Pään kiinnitys, S40 hitsausosat

1600 mm

1250 mm

1600 mm

1600 mm

1600 mm

320158

Pään kiinnitys, S45 hitsausosat

807 mm

807 mm

807 mm

807 mm

807 mm

320159

Pään kiinnitys, S50 hitsausosat
Pään kiinnitys, S60 hitsausosat
Hardox®-jalas, sis. kiinn. Sopii
kaikkiin M125 / M160 -murskaimiin.
4 kpl per kone.

Kuluvat osat

Hardox® 500

Hardox® 500

Hardox® 500

Hardox® 500

Hardox® 500

Hardox® 500

320377

Leikkuuketju

10 ja13 mm

10 ja13 mm

10 ja13 mm

10 ja13 mm

10 ja13 mm

10 ja13 mm

345052

390 kg

340 kg

390 kg

500 kg

500 kg

Paino (ei lisävarust.) 340 kg

Hydraulinen käyttö Aks. mäntämoott. Aks. mäntämoott. Aks. mäntämoott. Aks. mäntämoott. Aks. mäntämoott. Aks. mäntämoott.
Min. öljyn tuotto

120 l/min

150 l/min

120 l/min

150 l/min

150 l/min

150 l/min

Min. öljyn paine

180 bar

180 bar

180 bar

180 bar

180 bar

180 bar

Kiinnityslevy

Niveltyvä

Niveltyvä

Kiinteä

Kiinteä

3-piste

Volvo-BM

Kone toimitetaan ilman kiinnitystä ja ilman hydrauliikkaletkuja. Ota yhteys myyjään oikeiden varusteiden saamiseksi ilmoita öljyn paine / tuotto tilauksen yhteydessä.

12177-1 Intercooler öljyn jäähdytykseen
korkeaa painetta käytettäessä.

Hydrauliset ketjumurskainpäät

H-malli ja niveltyvä kiinnitys. Murskainpää on osaksi
valmistettu Hardox®-teräksestä ja sivupaneeleissa on
Hardox®-lisälevyt. Lisäksi on saatavana Hardox®-jalakset
käyttöiän pidentämiseksi ja koneen kulumisen
pienentämiseksi.
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Et osta ainoastaan konetta vaan ostat
myös tietoa ja osaamista. Meillä on yli 30
vuoden kokemus koneiden
suunnittelusta valmistuksesta,
toimittamisesta ja huollosta, jotka on
suunniteltu tekemään sinun jokaisesta
päivästäsi helpomman.
Meille asiakas on aina tärkein.
Koneemme on valmistettu kestäviksi ja
yhdessä nopean huollon kanssa teemme
asiakkaamme päivän helpommaksi.
Tiedämme tarkalleen mitä työpäivääsi
tarvitaan, jotta voit tehdä siitä niin
yksinkertaisen ja menestyksellisen kuin
mahdollista – niin, että jokainen päivä on
Trejon päivä.

TREJON FÖRSÄLJNINGS AB
Företagsvägen 9
911 35 Vännäsby
SWEDEN
+46 (0) 935 399 00
info@trejon.se

Hyvä päivä.
Trejon päivä.

© Trejon 12-16. Varaamme kaikki oikeudet teknisiin muutoksiin, tuotemallistoon,
rakenteeseen, designiin jne. Tuotteiden kuvissa voi olla lisävarusteita.

Hyvä päivä.
Trejon päivä.

