
Mångsidiga kompaktlastare



F
le

x
ib

il
it

et
 

Mångsidiga kompaktlastare  
med brett tillbehörsprogram 

Komplett maskin till rätt pris
Trejon Flexitrac kompakttraktorer är rikligt standard-
utrustade och håller hög kvalitet med kända 
komponenter, genomtänkt konstruktion samt snygg 
design. Maskinerna är också utprovade och testade 
för att klara våra högt ställda krav på livslängd, 
slitstyrka och funktion. Med Trejon Flexitrac får du 
ett mycket ekonomiskt och miljövänligt alternativ till 
andra kompaktlastare och större traktorer. 

Flexibilitet är vårt motto
Trejon Flexitrac kompakttraktorer är byggda för 
att klara krävande arbetsuppgifter. Dessutom är 
de smidiga, lättmanövrerade och starka. Detta 
tillsammans med dess flexibilitet är anledningen 
till maskinernas popularitet. Trejon Flexitrac är en 
omtyckt hjälpreda inom många olika arbetsområden.

Många olika redskapsval
Trejon Flexitrac, som är rikligt standardutrustad, kan 
såklart utrustas på flera olika sätt för att anpassas 
efter ditt behov. Smidig och stark gör den din 
arbetsdag lätt och trivsam. Dessutom finns ett brett 
redskapsprogram i sortimentet. 

Allt detta gör att vi kan rekommendera Trejon Flexitrac 
till dig som är verksam inom lantbruk, entreprenad, 
kommunal verksamhet, materialhantering, bygg- 
arbetsplatser, grönytevård, park, kyrkogårds- och 
fastighetsskötsel med mera.

Enkel att köra
Modellerna är enkla att köra och arbeta med tack 
vare att du sitter på den bakre delen av traktorn. 
En bromspedal, gaspedal samt lastarjoystick med 
integrerad brytare för val av körriktning (ej 1022LRF). 
Lättmanövrerad, med liten vändradie tillsammans 
med dess styrka och lyfthöjd, gör den till ett optimalt 
verktyg i alla lägen med maximal smidighet i trånga 
utrymmen.

Midjestyrning med hög säkerhet
Den övre leden tillåter viss pendling i sidled vilket 
säkerställer att samtliga hjul driver även vid ojämn 
terräng. En begränsning av pendlingen motverkar 
vältningsrisken samt ger maskinen en högre 
lyftkapacitet. Dessa två egenskaper kombinerar 
fördelen med styv midja och ledad hjulaxel.
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Lastarbom
Bommen har en kraftig konstruktion med böjda lasta-
rarmar för hög vridstyvhet och bra sikt på redskapet 
även med bommen upplyft. Detta tillsammans med 
det kraftiga hydraulsystemet gör lastaren stark i alla 
lägen. Parallellföring förenklar arbetet med lastaren. 
3:e hydraulfunktion är standard. 4:e hydraulfunktion, 
mekanisk eller elektrisk, finns som tillval vid fabriks-
beställning. 

Redskapsfäste
Alla Trejon Flexitrac har ett kraftigt Trima/SMS-fäste. 
Redskapsbyte sker enkelt tack vare hydrauliskt red-
skapslås. Detta underlättar arbetet och gör maskinen 
redo för nya arbetsuppgifter på några sekunder.

Trima/SMS-redskapsfäste  
på alla modeller. Till dessa 
erbjuds en rad olika redskap, 
läs mer på s. 14-15.
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Ergonomisk och komfortabel förarplats
En bekväm arbetsmiljö gör arbetsdagen mer trivsam. 
Dessutom minimeras risken för skador. Trejon Flexitrac har en 
rymlig, bekväm och ergonomisk förarplats med åtkomst från 
båda sidor. Förarplatsen är gummiupphängd för att minska 
vibrationer och erhålla en bättre arbetsmiljö för föraren.

Förarplatsen erbjuder en överskådlig panel med ergonomiskt 
lättmanövrerad joystick för lastaren med inbyggd fram- och 
backreglering (fram och back via pedal på 1022LRF). Steglöst 
justerbar hastighet via fotpedal med inchfunktion.

Den fjädrande förarstolen kan skjutas framåt och bakåt, samt 
justeras i ryggstödet för högsta förarkomfort. Som tillbehör 
finns andra typer av stolar, till exempel Grammerstolen på 
bilden till höger.

Rattstången och instrumentpanelen kan enkelt justeras och 
ställas in efter förarens önskemål. Rattspinnare sitter som 
standard. Instrumentpanelen är lättöverskådlig med digital 
timräknare samt analog temp- och bränslemängdsmätare. 
Tydliga och lättåtkomliga brytare för belysning, vindrutetorkare 
med mera.

Hyttalternativ och körhastighet
Trejon Flexitrac kommer med två olika hyttalternativ. LRF-
modellerna har bultat tak och fällbar skyddsbåge. CAB-
modellerna har ljudisolerad hytt med värmepaket, torkare 
fram och bak, öppningsbar bakruta och golvmattor i gummi 
som standard. Detta ger hög förarkomfort oavsett väderlek 
eller årstid.

Vissa modeller i 12- och 13-serien är utrustade med Double 
Speed, vilket ger en högre framkörningshastighet. Detta 
tack vare en elektrisk hög- och lågväxel som manövreras via 
kompaktlastarens joystick.

Takfönster och belysning
Takfönstret i CAB-modellerna ger mycket bra sikt vid arbete 
med lastaren i högt läge. LRF är utrustade med soltak. 

Utöver vanlig trafikbelysning (ej 1022LRF) är Trejon Flexitrac 
standardutrustade med arbetsbelysning: 2 st framåt, 1 st 
bakåt samt magnetisk varningsfyr.

Känn dig trygg
Trejon Flexitrac är konstruerade för din säkerhet och att du 
som förare ska känna dig trygg. Låg tyngdpunkt med inbyggd 
bakvikt gör maskinen stabil även vid arbete i kuperad terräng. 
Naturligtvis sitter säkerhetsbälte som standard. 

Alla modeller uppfyller EU:s säkerhetskrav och är CE-märkta. 
Trejon’s rikstäckande nät av återförsäljare ger dig alltid närhet 
till service och support.
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Driftsäkra, miljövänliga motorer
Trejon Flexitrac är ett utmärkt alternativ till större traktorer. 
Liten, smidig och stark utför den många sysslor bättre och 
mer effektivt än sina större kollegor. De bränslesnåla och 
driftssäkra Kubota-motorerna, med låga utsläppsvärden, är 
också en viktig aspekt då det gäller miljömässiga och ekono-
miska fördelar.

Förarstolen sitter monterad på en vikbar platta som genom 
enkel framfällning ger åtkomst till bland annat motor, batteri 
och bränslefilter vid service och underhåll. Kylare och andra 
komponenter nås genom den öppningsbara motorhuven bak-
om hytten. DEFA-motorvärmare är standard på alla Trejon 
Flexitrac-modeller.

Kvalitetskomponenter
Högkvalitativa komponenter från exempelvis Bucher, White 
samt Bondioli & Pavesi, genomtänkt konstruktion och snygg 
design kännetecknar Trejon Flexitrac. Maskinerna är också 
utprovade och testade för att klara våra högt ställda krav på 
livslängd, slitstyrka och funktion. 

Hydrostatisk transmission med steglös hastighet är standard 
på alla modeller. Bromspedal med inchfunktion är standard. 
12- och 13-serien har automatisk diffspärr.

Tilltagen hydraulik
Den väl tilltagna hydrauloljekylaren kyler transmissionshy-
drauliken och den yttre hydrauliken. Transmissionshydrau-
liken och arbetshydrauliken delar samma hydraultank, men 
drivs av två separata pumpar som arbetar oberoende av var-
andra. Det sammanhängande hydraulsystemet håller ser-
vicekostnaderna nere. Lastarventilpaket levereras med 3:e 
hydraulfunktion som standard. 4:e hydraulfunktion, mekanisk 
eller elektrisk, finns som tillval.

Skyddande bakvikt
Trejon Flexitrac är utrustad med en massiv bakviktsenhet och 
drag. Bakvikten ger maskinen låg tyngdpunkt och hög sta-
bilitet vid tunga lyft. Belysningen är försänkt i bakdelen och 
därmed bättre skyddad.
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10-serien
LRF

22 hk
0-10 km/h

11-serien
LRF eller CAB

26-33 hk
0-12 km/h

12-serien
LRF eller CAB

36 hk
Upp till 22 km/h

13-serien
CAB
50 hk

Upp till 25 km/h

Hitta rätt modell
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Tekniska data

Modell 1022LRF

Fällbar ROPS skyddsbåge Standard

Motor Miljövänlig Kubota

Antal cylindrar 3 st

Max effekt 16,1 kW/22 hk

Maskinvikt 900 kg

Max lyftkraft 560 kg

Modell på fäste* Trima/SMS

Körhastighet 0-10 km/h

Arbetshydraulik, flöde 25 l/min

Arbetshydraulik, arbetstryck 180 bar

Hjul 23,5x8,5-12

För fullständig information, se teknisk information längre bak i broschyren.  
*) Skoporna bör ha 20 graders lutning på sina infästningar, vilket samtliga 
skopor från Trejon har.

10-serien

Trejon Flexitrac 1022LRF är en liten kompakttraktor för trånga 
utrymmen – exempelvis är maskinbredden under en meter och 
höjden lägre än två meter. Precis som för övriga modeller sitter 
du på den bakre delen av traktorn, vilket gör den mycket lättkörd. 

Modellserie 10 levereras med bultat tak, fällbar skyddsbåge 
körpedal för fram och back samt fot- och handgas. 10-serien har 
en miljögodkänd Kubota dieselmotor med 22 hk och en lyftkraft 
på 560 kg – vilket ger dig en kraftig och smidig maskin. 

Trejon Flexitrac håller hög kvalitet och har en genomtänkt 
konstruktion med kända komponenter. Utrusta med redskap 
och tillval ur vårt breda sortiment, se sidorna 14–15.

Liten och smidig 
kompaktlastare

Allt ingår
 ▲  Arbetsbelysning (2 fram, 1 bak).

 ▲  Bakvikt med drag.

 ▲  Parallellförd lastare.

 ▲  Trima/SMS-redskapsfäste.

 ▲  Hydrauliskt redskapslås.

 ▲  3:e yttre hydraulfunktion.

 ▲  Backspegel.

 ▲  Hydrostatisk 4WD.

 ▲  Skärmar över hjul.

 ▲  Fram- och backfunktion via körpedal.

 ▲  Miljögodkänd Kubota dieselmotor.

 ▲  DEFA motorvärmare.

1022LRF levereras med 
bultat tak och fällbar 
skyddsbåge. Fram och 
back på denna modell 
sköts via fotpedal och 
både hand- och fotgas 
sitter som standard.
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Tekniska data

Modell 1126LRF 1133LRF 1133CAB

Fällbar ROPS skyddsbåge Standard Standard -

Hytt med värme - - Standard

Motor Miljövänlig Kubota Miljövänlig Kubota Miljövänlig Kubota

Antal cylindrar 3 st 3 st 3 st

Max effekt 19,1 kW/26 hk 24,5 kW/33 hk 24,5 kW/33 hk

Maskinvikt 1 550 kg 1 600 kg 1 740 kg

Max lyftkraft 1 100 kg 1 100 kg 1 100 kg

Modell på fäste* Trima/SMS Trima/SMS Trima/SMS

Körhastighet 0-12 km/h 0-12 km/h 0-12 km/h

Arbetshydraulik, flöde 32 l/min 32 l/min 32 l/min

Arbetshydraulik, arbetstryck 180 bar 180 bar 180 bar

Standardhjul 26x12,00 AS 26x12,00 AS 26x12,00 AS

För fullständig information, se teknisk information längre bak i broschyren.  
*) Skoporna bör ha 20 graders lutning på sina infästningar, vilket samtliga skopor från Trejon har.

11-serien

Multimaskin för alla behov
med hytt eller skyddsbåge  
Trejon Flexitrac’s 11-serie sätter en ny standard för flexibla 
kompakttraktorer. Med välbeprövade komponenter som till 
exempel tystgående Kubota dieselmotorer (26–33 hk) och 
hydraulkomponenter från exempelvis Bucher, White samt 
Bondioli & Pavesi utför maskinen många varierande arbeten 
på ett smidigt och effektivt sätt. 

Precis som för övriga Trejon Flexitrac-modeller sitter du på 
den bakre delen av traktorn – vilket gör den mycket lättkörd. 
Riklig standardutrustning med till exempel parallellförd 
lastare, Trima/SMS-fäste, hydrauliskt redskapslås och 3:e 
hydraulfunktion gör maskinen till ett kostnadseffektivt 
alternativ till andra kompaktlastare eller större traktorer på 
marknaden. Även arbets- och trafikbelysning sitter som 
standard. 

Trejon Flexitrac passar bra till lantbruk, mark- och 
planeringsarbeten. Med pallgafflar lämpar den sig 
utmärkt som traktor för verksamheter med behov 
av lastning och lossning.
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Allt ingår
 ▲  Trafikbelysning.

 ▲  Arbetsbelysning (2 fram, 1 bak).

 ▲  Varningsfyr med magnetfot.

 ▲  Bakvikt med drag.

 ▲  Parallellförd lastare.

 ▲  Trima/SMS-redskapsfäste.

 ▲  Hydrauliskt redskapslås.

 ▲  3:e yttre hydraulfunktion.

 ▲  Backspeglar.

 ▲  Hydrostatisk 4WD.

 ▲  Skärmar över hjul.

 ▲  Fram- och backfunktion i joystick.

 ▲  Miljögodkänd Kubota dieselmotor.

 ▲  DEFA motorvärmare.

1126LRF (vänster) och 
1133LRF (höger) har bultat 
tak och fällbar skyddsbåge. 

1133CAB (ovan) har ljudisolerad hytt med 
värmepaket, torkare fram och bak, öppningsbar 
bakruta och golvmattor i gummi som standard. 
Modellen på bild är utrustad med allrounddäck.

Din Trejon Flexitrac kan utrustas med en rad olika 
redskap och tillbehör. På bilden till höger ses 

jordborr som med fördel används vid exempelvis 
plintsättning och staketbyggen. Finns i Ø200 och 

Ø300 mm. Fler tillbehör finns på s. 14-15. 
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Tekniska data

Modell 1236LRF 1236CAB 1236LRF-2S 1236CAB-2S

Fällbar ROPS skyddsbåge Standard - Standard -

Hytt med värme - Standard - Standard

Motor Miljövänlig Kubota Miljövänlig Kubota Miljövänlig Kubota Miljövänlig Kubota

Antal cylindrar 4 st 4 st 4 st 4 st

Max effekt 26,5 kW/36 hk 26,5 kW/36 hk 26,5 kW/36 hk 26,5 kW/36 hk

Maskinvikt 2 140 kg 2 200 kg 2 140 kg 2 200 kg

Max lyftkraft 1 700 kg 1 700 kg 1 700 kg 1 700 kg

Modell på fäste* Trima/SMS Trima/SMS Trima/SMS Trima/SMS

Körhastighet 0-18 km/h 0-18 km/h 0-10/0-22 km/h 0-10/0-22 km/h

Arbetshydraulik, flöde 45 l/min 45 l/min 45 l/min 45 l/min

Arbetshydraulik, arbetstryck 180 bar 180 bar 180 bar 180 bar

Stamdardhjul 10-16.5 NHS 10-16.5 NHS 10-16.5 NHS 10-16.5 NHS

För fullständig information, se teknisk information längre bak i broschyren.  
*) Skoporna bör ha 20 graders lutning på sina infästningar, vilket samtliga skopor från Trejon har.

12-serien

För varierande och tyngre
arbeten med 36 hk  
Med Trejon Flexitrac får du ett mycket ekonomiskt och 
miljövänligt alternativ till andra kompaktlastare eller större 
traktorer. Maskinerna är utvecklade för att klara Trejon’s höga 
krav på slitstyrka, livslängd och funktion. 

Inom 12-serien finns fyra olika modeller. Samtliga utrustade med 
tystgående och bränslesnåla Kubota dieselmotorer på 36 hk. 
LRF-modellerna har bultat tak och fällbar skyddsbåge medan 
CAB levereras med ljudisolerad hytt, torkare fram och bak, 
öppningsbar bakruta och golvmattor i gummi.

12-serien har permanent 4-hjulsdrift och automatisk diffspärr. 
Utrusta din Trejon Flexitrac efter behov – se det breda tillbehörs- 
och redskapsprogrammet på sida 14-15.

LRF-modellerna har bultat tak och fällbar 
skyddsbåge. Finns i två modeller, där 
skillnaden ligger kompaktlastarens 
framkörningshastighet. 

När du väljer CAB-modellen får du ljud-
isolerad hytt med värmepaket, torkare 
fram och bak, öppningsbar bakruta och 
golvmattor i gummi. Finns två modeller 
med olika körhastighet.
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Allt ingår
 ▲  Trafikbelysning.

 ▲  Arbetsbelysning (2 fram, 1 bak).

 ▲  Varningsfyr med magnetfot.

 ▲  Bakvikt med drag.

 ▲  Parallellförd lastare.

 ▲  Trima/SMS-redskapsfäste.

 ▲  Hydrauliskt redskapslås.

 ▲  3:e yttre hydraulfunktion.

 ▲  Backspeglar.

 ▲  Hydrostatisk 4WD.

 ▲  Upp till 22 km/h körhastighet

 ▲  Skärmar över hjul.

 ▲  Fram- och backfunktion i joystick.

 ▲  Miljögodkänd Kubota dieselmotor.

 ▲  DEFA motorvärmare.

 ▲  Automatisk diffspärr.

Upp till 22 km/h med Double Speed
Med Trejon Flexitrac modellserie 12-2S får du en 
högre framkörningshastighet – upp till 22 km/h. 
Detta tack vare en elektrisk hög- och lågväxel 
som manövreras via kompaktlastarens joystick. 

Med ett brett program av redskap kan du utrusta din Trejon 
Flexitrac för de allra flesta arbetssituationer. 
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13-serien

Tekniska data

Modell 1350CAB-2S 1350CAB-2S-DP

Hytt med värme Standard Standard

Motor Miljövänlig Kubota Miljövänlig Kubota

Antal cylindrar 4 st 4 st

Max effekt 36,5 kW/50 hk 36,5 kW/50 hk

Maskinvikt 3 300 kg 3 340 kg

Max lyftkraft 2 780 kg 2 780 kg

Modell på fäste* Trima/SMS Trima/SMS

Körhastighet 0-8/0-25 km/h 0-8/0-25 km/h

Arbetshydraulik, flöde 50 l/min Upp till 70 l/min

Arbetshydraulik, arbetstryck 185 bar 185 bar

Hjul 11,5/80-15,3 11,5/80-15,3

För fullständig information, se teknisk information längre bak i broschyren.  
*) Skoporna bör ha 20 graders lutning på sina infästningar, vilket samtliga skopor från Trejon har.

Vår största och kraftigaste
modell med 50 hk  
1350-serien är det nyaste tillskottet i Flexitrac-
familjen. En kompaktlastare som är ett utmärkt 
alternativ till större traktorer eller hjullastare.

Med en miljövänlig och bränslesnål Kubota-motor 
på 50 hästkrafter och en lyftkraft upp till 2780 kg 
klarar du många tunga arbeten. Precis som övriga 
modeller från Trejon Flexitrac sitter du bak på 
traktorn – vilket gör den väldigt lättkörd.

I denna storleksklass finns två modeller. Båda 
har hytt med värme och är utrustad med hög- 
och lågväxel. Modell -DP är utrustad med 
dubbelpump för att klara redskap med större 
oljebehov.

Standard med navreduktion
1350-serien är standardutrustad med navreduktion 
av planetväxeltyp vilket gör att markfrigången under 
axeln blir högre.

Lastarens funktion 
styrs via joystick. 

Från 11-serien och 
uppåt levereras 
Trejon Flexitrac 

med fram- och 
backfunktion via 

joysticken. 

Elektrisk hög- och 
lågväxel på -2S 

modellerna styrs 
enkelt via den röda 

knappen.

Standardutrustade 
med hydrauliskt 

redskapslås och 3:e 
hydraulfunktion. 4:e 

funktion, mekanisk 
eller elektrisk finns 

som tillval. 12
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Allt ingår
 ▲  Trafikbelysning.

 ▲  Arbetsbelysning (2 fram, 1 bak).

 ▲  Dubbelpump.

 ▲  Varningsfyr med magnetfot.

 ▲  Bakvikt med drag.

 ▲  Parallellförd lastare.

 ▲  Trima/SMS-redskapsfäste.

 ▲  Hydrauliskt redskapslås.

 ▲  3:e yttre hydraulfunktion.

 ▲  Backspeglar.

 ▲  Hydrostatisk 4WD.

 ▲  Upp till 25 km/h körhastighet

 ▲  Skärmar över hjul.

 ▲  Fram- och backfunktion i joystick.

 ▲  Miljögodkänd Kubota dieselmotor.

 ▲  DEFA motorvärmare.

 ▲  Automatisk diffspärr.

 ▲  Backsignal.

 ▲  Navreduktion.

Upp till 25 km/h med Double Speed
Med Trejon Flexitrac 13-serie får du en högre 
framkörningshastighet – upp till 25 km/h. Detta 
tack vare en elektrisk hög- och lågväxel som 
manövreras via kompaktlastarens joystick. 

Utrustad med dubbelpump
Modell -DP är utrustad med dubbelpump. Vilket 
möjliggör körning med redskap som kräver högre 
oljeflöden, exempelvis snöfräsar eller sopmaskiner.

1350CAB-2S-DP utrustad med 
dubbelpump gör det möjligt att driva 
redskap med krav på högre oljeflöden. 
På bilden ses snöfräsen Trejon Optimal 
151H monterad.
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Redskap och tillbehör
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Komplettera din Trejon Flexitrac med tippvagn FT-2200. 
Trevägstipp, breda däck, lätt avtagbara sidor, möjlighet 
att användas som plattform, multifunktionell baklucka 
och automatisk tippbegränsning i alla riktningar är bara 
några fördelar mot en vanlig släpvagn. Kan utrustas med 
förhöjningsnät, presenning och lövsug.

För effektiv klippning 
av grönytor finns 
ett klippdäck som 
monteras på lastaren. 
Som alternativ finns 
även modell med egen 
förbränningsmotor som 
monteras dragande.

Sopvals med 150 cm 
arbetsbredd, upp-
samlingsskopa och 
stödhjul kopplas enkelt 
till lastaren med Trima/
SMS-fästet.

Välj till Grammer förarstol för extra hög förarkomfort. 
Med galonklädsel, mekaniskt svankstöd, ryggtilt och 
snabbinställning av vikten. 3:e hydraulfunktion sitter 
som standard. 4:e hydraulfunktion, mekanisk eller 
elektrisk, finns som tillval vid fabriksbeställning.

Redskap och tillbehör

Förvandla din Trejon Flexitrac till en vägunderhållsmaskin under 
vintern. Som tillval finns högkvalitativa vikplogar (150-210 cm arbets-
bredd) och sandspridare (250-400 liter) från Trejon Optimal.

Snökedjor och flera olika hjul- 
alternativ finns att välja på.

Trejon Multiforest 
timmergrip med slitdelar 
i Hardox® passar 
utmärkt till Trejon 
Flexitrac. Timmergripen 
är pulverlackerad för en 
stark slityta. 

Universalskrapan med gummiskär är ett utmärkt 
hjälpredskap för att hålla rent i lösdriftstallar 
eller för snöröjning och efterputsning på känsliga 
markytor som till exempelvis konstgräs.
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Planeringsskopor med 
100-140 cm arbetsbredd.

Jordskopa. Som tillval finns 
även snöskopa, gallerskopa 

med insats och pallgafflar.

Hydraulisk siloklo med 
111 cm totalbredd.

Balgripar i olika varianter 
finns som tillval. Dessutom 
finns timmergrip för enkel 

vedhantering.
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Priser och fler tillval  
hittar du på trejon.se

Tillval

MASKINTILLBEHÖR

18-111 4:e hydraulfunktion mekanisk (fabriksmontering).

18-115 4:e hydraulfunktion elventil (fabriksmontering).

MSG65-521 Grammer förarstol i galon (ersätter standardstol).

274-524 LED-arbetsbelysning. 2 fram, 1 bak (ersätter standard).

18-116 12V belysningsuttag (Bosch).

18-117 Enkelverkande hydrauluttag bak.

18-118 Dubbelverkande hydrauluttag bak.

18-119 Kuldrag, 50 mm.

HJULALTERNATIV

18-112 TRAC-däck 31x15,5-15 AS, till 1236. 

18-113 Allrounddäck 31x15,5-15 AS, till 1236.

18-114 Allrounddäck 26x12x12, till 1133.

103461 Snökedjor fram, passar 11-serien.

103556 Snökedjor fram, passar 12-serien.

SKOPOR OCH GAFFLAR

18-200 Jordskopa. Mått 1 310 x 997 x 605 mm, volym 0,4 m3.

18-201 Snöskopa. Mått 1 650 x 1 090 x 869 mm, volym 0,6 m3.

18-205 Planeringsskopa. Mått 1 400 x 906 x 504 mm, volym 0,3 m3.

18-207 Planeringsskopa. Mått 1 200 x 846 x 484 mm, volym 0,2 m3.

18-208 Planeringsskopa. Mått 1 000 x 846 x 484 mm, volym 0,18 m3.

18-235 Gallerskopa med skopinsats BxDxH 1 100 x 870 x 630 mm.

18-230 Pallgafflar, ställbar arbetsbredd. Stativ: 925 mm.

18-230-1 Pallgafflar, ställbar arbetsbredd. Stativ: 1 310 mm.

GRIPAR

18-220 Siloklo, hydraulisk, med totalbredd 111 cm.

18-234 Balgrip med Trimafäste. Gripdiameter 95–150 cm.

336007 Balgrip Rollpac.

320247 Timmergrip Trejon Multiforest. Slitdetaljer i Hardox®.

320248 Redskapsfäste Trima/SMS till timmergrip (320247).

320252 Mellanplåt i Hardox® till timmergrip (320247).

VINTERREDSKAP

VP150-VP210 Vikplogar Trejon Optimal VP150-210 (arbetsbredd 150-210 cm).

440208 Fäste Trima/SMS till vikplog Trejon Optimal VP150-210.

18-232-1 Snöblad 180 cm, med hydraulisk sväng samt avfjädrande.

18-232 Snöblad 200 cm, med hydraulisk sväng samt avfjädrande.

SP250 Sandspridare Trejon Optimal SP250, ströbredd 120 cm 
(för bakmontering med art. 320300).

SP400 Sandspridare Trejon Optimal SP400, ströbredd 140 cm

320200 Trima/SMS-fäste till sandspridare Trejon Optimal SP400.

320300 Sandspridarfäste till Trejon Optimal SP250, modell 1236. Monteras bak.

ÖVRIGA TILLBEHÖR

C30-CE5 Klippdäck med B och S-motor, 150 cm arbetsbredd.

C30-150-HYD Hydrauldrivet klippdäck för montering på lastare. 150 cm arbetsbredd.

FT2200 Tippvagn med trevägstipp.

18-231 Sopvals 150 cm, med uppsamlingsskopa och stödhjul. Hydraulisk drift av vals och 
mekanisk vridning av vinkeln.

18-233-200 Jordborr, 200 mm i diameter.

18-233-300 Jordborr, 300 mm i diameter.

1-153 Universalskrapa med gummiskär, 1,63-2,13 m arbetsbredd.

Enkelverkande och/eller dubbelverkande uttag 
bak. Som tillval finns även 4:e hydraulfunktion, 
LED-arbetsbelysning, 12V belysningsuttag och 
kuldrag.
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Teknisk information
Tekniska data 1022LRF 1126LRF 1133LRF 1133CAB 1236LRF/-2S 1236CAB/-2S 1350CAB-2S

FÖRARPLATS

Fällbar ROPS-skyddsbåge ● ● ● – ● – –

Hytt med värme – – – ● – ● ●

Torkare fram/bak – – – ● – ● ●

Fjädrande förarstol med bälte ● ● ● ● ● ● ●

Ställbar ratt ● ● ● ● ● ● ●

Trafikbelysning – ● ● ● ● ● ●

Arbetsbelysning 2 fram, 1 bak 2 fram, 1 bak 2 fram, 1 bak 2 fram, 1 bak 2 fram, 1 bak 2 fram, 1 bak 2 fram, 1 bak

Bränslemätare ● ● ● ● ● ● ●

Timräknare ● ● ● ● ● ● ●

Huvudströmbrytare ● ● ● ● ● ● ●

Varningsfyr med magnetfot ● ● ● ● ● ● ●

MOTOR

Fabrikat Kubota, miljögodkänd Kubota, miljögodkänd Kubota, miljögodkänd Kubota, miljögodkänd Kubota, miljögodkänd Kubota, miljögodkänd Kubota, miljögodkänd

Motortyp D902-E3B-CWL-1 D1105-E3 D1105-T-E3B D1105-T-E3B V1505-E3B V1505-E3B V2403-E3B

Antal cylindrar 3 3 3 3 4 4 4

Max effekt 16,1 kW/22 hk  
vid 3 200 rpm

19,1 kW/26 hk  
vid 3 000 rpm

24,5 kW/33 hk  
vid 3 000 rpm

24,5 kW/33 hk  
vid 3 000 rpm

26,5 kW/36 hk  
vid 3 000 rpm

26,5 kW/36 hk  
vid 3 000 rpm

36,5 kW/50 hk  
vid 2 600 rpm

Max vridmoment 57 Nm vid
2 400 rpm

72 Nm vid
1 600 rpm

88 Nm vid
2 000 rpm

88 Nm vid
2 000 rpm

92 Nm vid
2 200 rpm

92 Nm vid
2 200 rpm

159 Nm vid
1 600 rpm

Slagvolym 0.898 cm3 1.123 cm3 1.123 cm3 1.123 cm3 1.498 cm3 1.498 cm3 2.434 cm3

Kylning Vatten Vatten Vatten Vatten Vatten Vatten Vatten

Motorvärmare ● ● ● ● ● ● ●

ELSYSTEM

Spänning 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V

Batteri 45 Ah 60 Ah 60 Ah 60 Ah 60 Ah 60 Ah 72 Ah

Generator 40 A 40 A 40 A 40 A 60 A 60 A 40 A

VIKTER

Vikt (tom) 900 kg 1 700 kg 1 700 kg 1 700 kg 2 280 kg 2 280 kg 3 300 kg

Max lyftkraft 560 kg 1 100 kg 1 100 kg 1 100 kg 1 750 kg 1 750 kg 2 780 kg

LASTARE

Parallellföring ● ● ● ● ● ● ●

Hydrauliskt redskapslås ● ● ● ● ● ● ●

Modell på fäste* Trima/SMS Trima/SMS Trima/SMS Trima/SMS Trima/SMS Trima/SMS Trima/SMS
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Forts. tekniska data 1022LRF 1126LRF 1133LRF 1133CAB 1236LRF/-2S 1236CAB/-2S 1350CAB-2S/-DP

FORDONSDATA

Körhastighet 0-10 km/h 0-12 km/h 0-12 km/h 0-12 km/h 0-16 km/h / 
0-10/0-22 km/h

0-16 km/h / 
0-10/0-22 km/h

0-8 km/h /
0-25 km/h

Bränsletank 25 l 26 l 26 l 26 l 55 l 55 l 60 l

Hydauloljetank 32 l 40 l 40 l 40 l 36 l 36 l 80 l

HYDRAULSYSTEM

Körhydraulik, flöde/arbetstryck 57 l/min / 250 bar 84 l/min / 300 bar 84 l/min / 300 bar 84 l/min / 300 bar 102 l/min / 380 bar 102 l/min / 380 bar 88.4 l/min / 380 bar

Arbetshydraulik, flöde/arbetstryck 25 l/min / 180 bar 32 l/min / 180 bar 32 l/min / 180 bar 32 l/min / 180 bar 45 l/min / 180 bar 45 l/min / 180 bar 50 l/min / 185 bar /
70 l/min / 185 bar

HYDRAULIK

Flerfunktionsspak lastare, joystick – ● ● ● ● ● ●

Hydrauloljekylare ● ● ● ● ● ● ●

3:e yttre hydraulfunktion ● ● ● ● ● ● ●

4:e hydraulfunktion ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hydraulisk midjestyrning ● ● ● ● ● ● ●

Hydraulisk dubbelpump – – – – – – – / ●

DRIFT

Hydrostatisk drift ● ● ● ● ● ● ●

Fyrhjulsdrift ● ● ● ● ● ● ●

Diffbroms, automatisk – – – – ● ● ●

Elektrisk fram/back i lastjoystick – ● ● ● ● ● ●

Inchpedal – ● ● ● ● ● ●

DÄCK

23,5x8,5-12 ● – – – – – –

10-16.5 NHS – – – – ● ● –

26x12,00 AS – ● ● ● – – –

31,15,5-15 AS – – – – ○ ○ –

11,5/80-15,3 – – – – – – ●

●  =  standard      ○  =  tillval      –  =  ej tillgänglig

LRF = modell med fällbar ROPS-skyddsbåge.      CAB = modell med hytt och värme.      -2S = två körhastigheter beroende på låg (0-10 km/h) eller hög växel (0-22 km/h).
*Skopor bör ha 20° lutning på infästning, vilket samtliga skopor från Trejon har.
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Måttspecifikationer 
och lyftkapacitet 
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Måttförklaring 1022 1126/1133 1236 1350

Å Lyftkraft vid fäste, lastare i botten 550 kg 1 100 kg 1 700 kg 2 780 kg

Ä Lyftkraft vid fäste, lastare rakt ut 450 kg 980 kg 1 350 kg 2 200 kg

Känn dig trygg
Trejon Flexitrac kompaktlastare är byggda för att du som förare 
ska känna dig säker. Alla modeller uppfyller självklart EU:s 
säkerhetskrav och är CE-märkta – med målet att du ska ha ett 
pålitligt arbetsredskap som du kan känna dig fullständigt trygg 
med. Trejon’s rikstäckande nät av återförsäljare ger dig som 
kund närhet till service och support.

18



   

M
å

tt
sp

ec
ifi

k
a

ti
o

n
er

F1

F

Måttförklaring 1022 1126/1133 1236 1350

A Totallängd med 0,4m3 skopa 2 900 mm 3 660 mm 4 360 mm 4 855 mm

B Totallängd utan redskap 2 400 mm 2 840 mm 3 440 mm 3 870 mm

C Framaxel till redskapsmäste 343 mm 430 mm 590 mm 658 mm

D Hjulbas 1 200 mm 1 370 mm 1 600 mm 1 860 mm

E Överhäng bak 720 mm 960 mm 1 094 mm 1 247 mm

F Totalhöjd 1 945 mm 2 210 mm 2 225 mm 2 255 mm

F1 Höjd med nedfälld ROPS - 1 730 mm 1 780 mm -

H Säteshöjd 934 mm 1 128 mm 1 165 mm 1 249 mm

J Max lyfthöjd (std. skopa) 2 600 mm 3 096 mm 3 728 mm 4 010 mm

K Max lyfthöjd, pivotpunkt fäste 2 100 mm 2 556 mm 3 100 mm 3 220 mm

L Max lyfthöjd under skopa 1 928 mm 2 238 mm 2 705 mm 2 895 mm

M Max tipphöjd (std skopa) 1 474 mm 1 694 mm 2 110 mm 2 200 mm

N Skopspets till hjul (std skopa) 382 mm 482 mm 484 mm 566 mm

O Max grävdjup 58 mm 60 mm 65 mm 70 mm

P Chassibredd 913 mm 1 110 mm 1 080 mm 1 160 mm

P1 Hjul 23x8,5-12 (std 1022) 913 mm - - -

Måttförklaring 1022 1126/1133 1236 1350

P1 Hjul 26x12-12 AS (std 1126/1133) - 1 110 mm - -

P1 Hjul 10-16,5 NHS (std 1236) - - 1 080 mm -

P1 Hjul 31x15,5-15 AS - - 1 320 mm -

P1 Hjul 11,5/80-15,3 - - - 1 340 mm

Q Spårvidd (standardhjul) 700 mm 803 mm 795 mm 870 mm

R Takbredd 760 mm 820 mm 1 048 mm 1 048 mm

S Markfrigång (standardhjul) 180 mm 175 mm 250 mm 270 mm

T Max svängradie med skopa (std) 1 970 mm 2 530 mm 3 085 mm 3 510 mm

U Max svängradie utsida maskin 2 120 mm 2 220 mm 2 600 mm 2 975 mm

V Max svängradie insida 1 000 mm 1 110 mm 1 450 mm 1 600 mm

W Styrvinkel 45° 45° 45° 45°

X Max upptilt vid max lyfthöjd 53° 48° 45° 45°

Y Max nedtilt vid max lyfthöjd 42° 45° 45° 45°

Z Max upptilt vid min lyfthöjd 52° 48° 46° 46°

Kontakta Trejon vid ytterligare frågor rörande dimensioner, lyftkapacitet eller andra tekniska specifikationer.
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En bra dag.  
En Trejondag.

TREJON FÖRSÄLJNINGS AB

Företagsvägen 9
911 35 Vännäsby 
0935-399 00
info@trejon.se

En bra dag.
En Trejondag.
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Du köper inte bara våra maskiner, du 
köper även vår kunskap. Vi har mer än 
30 års erfarenhet av att leverera och 
serva maskiner som ska underlätta din 
vardag. 

Vi sätter alltid kunden i centrum. 
Maskinerna är tillverkade för lång 
livslängd och tillsammans med snabb 
service leder det till en enklare vardag 
för dig som kund.

Vi vet vad som krävs för att just din 
arbetsdag ska bli så enkel och bra som 
möjligt – för att varje dag ska bli en 
Trejondag.


