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Kun lopputulos on tärkeä

Tehokkaat koneet
viheralueiden ja laituminen hoitoon
Trejon Optima vaakatasoleikkurit ovat varmat ja tehokkaat koneet esim. laitumien ja puistojen
viheralueiden hoitoon. Vankan rakenteen ja kestävän rungon ansiosta, vaakatasoleikkuri on erinomainen
ratkaisu erilaisten alueiden ja vaihtelevien maastojen hoitamisessa.
Kaikki osat on
hiekkapuhallettu ja
pulverimaalattu ennen
asennusta.

Vaakatasoleikkurit

Tukirulla tai tukipyörät
on saatavana
lisävarusteena.
Työkorkeus on helppo
säätää.
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Vankka 3-piste
kiinnitysrunko on
valmistettu
nelikulmaputkesta.

Vahva vaihteisto
540 r/min.
Huolto on helppo tehdä
koneen päältä, navoissa
on voideltavat laakerit.

Waltersheidnivelakseli on
vakiovaruste.

Lujatekoisessa roottorissa on
karkaistut terät. Vaikeita olosuhteita
ja korkeaa kuormitusta varten terien
kiinnitys on erittäin vahva
kaksoiskiinnittimien ansiosta.
Kuvassa on Trejon Optimal BP275, jossa on
lisävarusteena kääntyvät tukipyörät.

Kumisuojat estävät
roiskeet.

Koneessa on vakiona pyöristetyillä
kulmilla varustetut jalakset, jotka
antavat koneella vakautta. Kuvan
koneessa on lisävarusteena kääntyvät
tukipyörät.

Ominaisuudet
▲ Hiekkapuhallettu ja pulverimaalattu
pitkän käyttöiän takaamiseksi.
▲ Vaakatasoroottori molempiin
suuntiin kääntyvillä terillä.
▲ Vahvat terien kaksoiskiinnikkeet ja
korkealuokkaisesta teräksestä
valmistetut karkaistut terät on
kiinnitetty 20 mm pulteilla.
▲ Teräs ovat päällekkäiset paremman
leikkuutuloksen saavuttamiseksi.
▲ Leikkuukorkeuden säätö leveillä
jalaksilla.
▲ Voidaan varustaa tukirullalla tai
tukipyörillä.
▲ Leikkuri/niittokone on varustettu
suojilla, jotka estävät kivien
sinkoutumisen sekä eteenpäin että
taaksepäin.

Trejon Optimal BP185

Tekniset tiedot
BP185

BP275

BP365

Työleveys

185 cm

275 cm

365 cm

Koneen leveys

200 cm

290 cm

380 cm

Terien määrä

4 pcs

6 pcs

8 pcs

Työteho

1-3 ha/h

1,5-4 ha/h

2-5 ha/h

Leikkuukorkeus

5-13 cm

5-13 cm

5-13 cm

Terän nopeus

1 800 r/min

1 800 r/min

1 800 r/min

Traktorin teho

20-80 hv

30-90 hv

40-100 hv

Voimanotto

540 r/min

540 r/min

540 r/min

Paino

365 kg

465 kg

620 kg

Trejon Optimal BP275
neljällä kääntyvällä
tukipyörällä.

Vaakatasoleikkurit

Malli

Kone toimitetaan Walterscheid-nivelakselilla.
Lisävarusteet
7-516

2 käänt. tukipyörää BP185-275. Asennussarja.

7-517

4 käänt.tukipyörää BP275-365. Asennussarja.

345068

Tukirulla BP185-koneeseen.

345031

Tukirulla BP275-koneeseen.

Trejon Optimal BP365
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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.
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Hyvä päivä.
Trejon päivä.

