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Trejon –et 
familiefirma

Trejon er et familiefirma der langsiktighet preger all 

virksomhet. Alt for å tilby deg som kunde en 

trygg, kostnadseffektiv og enkel hverdag.
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Mekaniske krattknusere

Skandinavias mest kjøpte krattknusere
–når du vil ha det beste på markedet

Trejon Optimal M1250, M1650 og M2000 er designet for krevende arbeidsoppgaver, og er Sveriges mest kjøpte 

krattknuser. Maskinene rydder dikekanter og andre områder med kratt og busk, og takket være tilpasningsmulighetene 

med forskjellige kjeder / kniver, kan den justeres i henhold til dine spesifikke krav. Med Optimal krattknusere får du høy 

kvalitet og en slitesterk maskin som gjør ryddingen raskt, effektivt og trygt. Hver dag, mange år framover.

Hemmer gjenvekst på den beste måten
Veksten er betydelig tregere når trerester og kratt splintres opp av kjedene. Som standard leveres 
krattknuseren med Ø13 mm kjede, som er egnet for trerester, busker og kratt. For rydding av mindre 
buskas og gress er Ø10 mm kjede egnet. For ekstra fin kutting, i et steinfritt miljø, finnes det også et 
effektivt knivsett som et alternativ.

Lang rekkevidde og følger godt underlaget
Krattknuseren "flyter" oppover, noe som muliggjør god tilpasning til terrenget. Takket være det integrerte 
hydrauliske sideforskyvningen får du et bevegelsesmønster på opptil 128 cm. I tillegg kan skjærehodet pendle 
sidelengs. Fra førersetet gis optimal oversikt av hele maskinen og arbeidsområdet takket være den kompakte 
designen.

Direktetransmission uten remmer og påkjøringsbeskyttelse
Denne serien er utstyrt med kardangdrift som minimerer effekttap til klippehodet. Som standard leveres 
krattknuseren med Walterscheid kraftaksel utstyrt med frihjul og overbelastningsvern. For ekstra holdbarhet 
er hele klippehodet i Hardox® kvalitetsstål og alle deler er pulverlakkert hver for seg før montering. Den 
hydrauliske påkjøringsbeskyttelsen sikrer at klippehodet foldes bakover og løftes samtidig, for deretter 
automatisk å gå tilbake til arbeidsposisjon.

Trejon Optimal mekaniske krattknusere er utstyrt 
med 13 mm kvalitetsklassede kjettinger. De er egnet 
for tøffe arbeidsforhold med for eksempel stein. 
Kjedemagasinet inneholder flere lenker som kan mates 
fram etter behov. 10 mm kjede er tilgjengelig som et 
alternativ for lettere arbeide med buskas og gress. For 
finere klipping i steinfrie områdes, kompletter med 
Optimal knivsett (høyre bilde).
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Tekniska data (viser for M1650)

Modell M1650

Arbeidsbredde 1 650 mm

Rekkeviddee min-maks (fra 
senter av traktor)

2  920-4 200 mm

Påkjøringsbeskyttelse Hydrauliskt

Traktorstørrelse < 4 ton

Slitedeler/Klippepanne Hardox® 500

Herdet kjetting 13  mm    (10 mm  tilvalg)

Vekt 780 kg

PTO 540 rpm

Leveres med  Walterscheid pto-aksling tilpasset bakmontering.

Tilvalg

46505 10 mm kjetting, 50 lenker, kreves 2 stk. Egnet for gress 
og buskas.

46504 Ekstra kjede 13 mm, 25 lenker, kreves 2 stk. Egnet for 
buskas og kratt.

46825 Knivsett for for finere klipping og pussing i steinfrie 
områder. 

6-351 Hydraulisk sylinder

345052 Slitemeier i Hardox®, inkl. bolt og mutter. Maskinen
krever 2 stk..

Trejon Optimal M1250 til M2000 har
integrert hydraulisk sideforskyvning.
Bevegelsesmønsteret er 128 cm langt
og klippepannen pendler fritt
sideveis. God oversikt over hele
maskinen og arbeidsområdet fra
førersetet.

Den integrerte sideskiftrammens ene
arm er teleskopisk med hydraulisk
påkjøringsbeskyttelse i kombinasjon
med løftesylinderen. Ved hindringer
blir klippepannen foldet både
bakover og oppover og går deretter
tilbake til arbeidsmodus automatisk.

Kraftig overdimensjonert girkasse.
Klippepannens innfestning har en
pendelfunksjon. Hele klippepannen
er i Hardox® kvalitetsstål. To
slitemeier i Hardox® medfølger.

980 4 200
1 090 1 280

960

2 920

(mm)

Dimensjonsskisse av 
konstruksjonen. På 
aramaskin.no finner 
du en produktfilm 
for å se 
krattknuseren i 
arbeid.
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Hydrauliske krattknusere
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Kraftige, hydrauliske krattknusere
–for bruk i vanskelig tilgjengelig terreng

Trejon Optimal hydraulisk drevne krattknusere er tilgjengelig i to størrelser og er egnet for rydding i ujevnt 

terreng under tøffe forhold. Trejon Optimal krattknusere har en meget kraftig konstruksjon og er utstyrt 

med aksial stempelmotor som er i stand til kontinuerlig arbeid under høy belastning med høy effektivitet.

Klippepannen og alle utsatte deler er produsert i Hardox® for beste slitestyrke og holdbarhet. Det kraftige 

kjedemagasinet i pannen har plass til flere ekstra lenker, noe som gjør at kjeden kan forlenges etter hvert 

som den slites.

Leddet monteringssplate, H-modell

H-modellene er egnet til bruk når kjøretøyet beveger seg fremover under arbeid, for eksempel langs veier. 

Den leddede monteringsplaten gjør dette enkelt. Klippepannene er åpne foran og har en gardin av kjetting i 

bakkant for å øke sikkerheten når du kjører langs offentlige veier.

Fast monteringsplate, HF-modell

Modeller med med fast monteringsplate (HF modeller) anbefales til bruk i ujevnt terreng, for eksempel

linjetraseer der man stillestående behandler en stor overflate deretter flytter maskinen. Disse modellene er

åpne på begge sider for enkelt arbeid fra side til side, for eksempel med en rundtsvingende gravemaskin.

Trejon Optimal hydrauliske 
krattknusere passer godt til krevende 
arbeid i vanskelig terreng. To 
bruksområder er for eksempel rydding 
av kratt og buskas i skibakker og 
langs kraftledninger.

Denne modellen med fast 
monteringsplate er åpen både foran og 
bak. Noe som passer godt med feiende 
arbeidsbevegelser side til side.
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Tekniske data, hydrauliske krattknusere

Modell M1250H (NY) M1650H (NY) M125HF M160HF M160H3P M160HSB

Arbeidsbredde 1 250 mm 1 650 mm 1 250 mm 1 600 mm 1 600 mm 1 600 mm

Høyde (inkl. hyd. 
motor)

807 mm 807 mm 807 mm 807 mm 807 mm 807 mm

Klippepanne Hardox® 500 Hardox® 500 Slitedeler i 
Hardox® 500

Slitedeler i 
Hardox® 500

Slitedeler i 
Hardox® 500

Slitedeler i 
Hardox® 500

Herdet kjetting 10 och 13 
mm

10 och 13 mm 10 och 13 
mm

10 och 13 
mm

10 och 13 
mm

10 och 13 
mm

Vekt (uten feste) 278 kg 370 kg 340 kg 390 kg 500 kg 500 kg

Hydraulisk drift Aksialmotor Aksialmotor Aksialmotor Aksialmotor Aksialmotor Aksialmotor

Min. oljebehov 120 l/min 150 l/min 120 l/min 150 l/min 150 l/min 150 l/min

Min oljetrykk 180 bar 180 bar 180 bar 180 bar 180 bar 180 bar

Tilkobling Leddet plate Leddet plate Fast plate Fast plate 3-punkt Volvo-BM

Maskinene leveres uten feste og hydraulikkslanger. Kontakta Ara Maskin for korrekt tilpasning til din maskin - oppgi trykk/mengde ved bestilling.

Tilvalg

320157 Redskapsfeste, S40 sveisebraketter

320158 Redskapsfeste, S45 sveisebraketter

320159 Redskapsfeste, S50 sveisebraketter

320377 Redskapsfeste, S60 sveisebraketter

345052 Slitemei i Hardox®, inkl. bolt og
mutter. Passer  alle  krattknusere 
M125 / M160. Maskinen krever 4  
stk. slitemeier

12177-1 Kjøling av oljen ved store 
oljemengder.

M160H3P med hydraulisk drift. Her utstyrt med arm  
for 3-punktsfeste. Kan også bestilles med feste for  
Volvo-BM.

Modell M1250 H og M1650 H er to nye hydrauliske
krattknusere med hengslet monteringsplate. Hele 
klippepannen er i Hardox®!  Kompetter gjerne med flere 
slitemeier i Hardox® for ekstra lang levetid og maksimal 
slitestyrke.

Dekselet framme på klippepannen kan enkelt tas av slik at 
klippekjetting da når foran fremkant av klippepannen. På den 
måten lager kjettingen et «felleskår» i det som skal ryddes.

Sidene på klippepannen er skråstilt. Når du rydder, gjør dette at 

materialet som klippes, enkelt faller ned på bakken. Modellene er utstyrt 

med en hydraulisk aksial stempelmotor som er i stand til kontinuerlig 

høy belastning med høy effektivitet. Denne modellen med en leddet 

monteringsplate har en gummibeskyttelse foran og gardin av kjetting i 

bakkant. Dette øker sikkerheten ved rydding langs veier.
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Sommerro 22

1798 Aremark

69 19 90 99

post@aramaskin.no

En bra dag.  
En Trejondag.
Du kjøper ikke bare Trejons

produkter. Du kjøper også deres 

kunnskap. Trejon har mer enn 30 års 

erfaring med å produsere, levere og 

serve maskiner som skal gjøre din 

hverdag enklere.

Ara Maskin AS har alltid kunden i 

sentrum. Siden oppstart i 2010 har vi 

levert innovative og solide produkter til 

kunder over hele Norge.

Ta kontakt for en hyggelig prat om 

Trejon Optimal krattknusere.


