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Den nya generationens kedjeröjare





Håkan Johansson framför en av de första 
maskinerna som tillverkades vid produktions-
anläggningen i Vännäs under 1980-talet.

En bra dag.
En Trejondag.
Trejon drivs i tredje generation av Anna och 
Henrik Johansson. Huvudkontoret finns i 
Vännäsby strax utanför Umeå och Trejon är 
en av de ledande maskinleverantörerna inom 
entreprenad, skogsbruk och lantbruk via ett 
rikstäckande nät av återförsäljare.

Tillverkningen av Trejon Optimal sker i egen, 
fullskalig fabrik som successivt byggts ut och 
nu sysselsätter 60-talet anställda. I samma 
anläggning tillverkas även skogsprogrammet 
Trejon Multiforest.

Trejon har mer än 30 års erfarenhet av att 
välja ut, tillverka, leverera och serva maskiner 
som ska underlätta din vardag. 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 helt enkelt.

Trejon – ett  
familjeföretag 
Trejon är ett familjeföretag där ett lång - 
siktigt perspektiv präglar verksamheten.  
Allt för att erbjuda dig som användare en 
trygg,  kostnadseffektiv och enkel vardag.

Vi sätter alltid kunden i centrum. Som  
kund hos oss ska du veta att utrustning  
och  maskiner från Trejon är gjorda för  
lång  livslängd och att vårt engagemang för 
 kunden, tillsammans med snabb service  
och reservdelsförsörjning, leder till en  
enklare vardag för dig.
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Mekaniska kedjeröjare

Sveriges mest köpta kedjeröjare
– när du vill ha det bästa på marknaden
Trejon Optimal M1650 är framtagen för krävande arbeten och är Sveriges mest köpta kedjeröjare. Maskinen klarar 
effektivt röjning i diken samt andra slyområden och tack vare anpassningsmöjligheterna med olika kedjor/knivar 
kan den anpassas efter just dina förutsättningar. Med M1650 får du en högkvalitativ och tålig maskin som gör 
röjningsarbetet snabbt, effektivt och säkert. Varje dag, många år framöver.

Hämmar återväxten på bästa sätt
Återväxten blir betydligt långsammare när trädrester och sly splittras upp av kedjorna. Som standard levereras 
kedjeröjaren med Ø13 mm kedja vilket lämpar sig väl till trädrester, buskar och sly. För röjning av mindre sly och gräs 
är Ø10 mm kedja passande. För extra fin klippning, i stenfri miljö, finns även en effektiv knivsats som tillval. 

Lång räckvid och god följsamhet efter marken
Kedjeröjaren har flytläge uppåt, vilket medger god anpassning till terrängen. Tack vare den integrerade hydrauliska 
sidoförskjutningen ges ett rörelsemönster på hela 128 cm. Dessutom kan klipphuvudet pendla i sidled. Från 
förarplatsen ges optimal uppsikt över hela maskinen och dess arbetsområde tack vare den kompakta konstruktionen.

Direkttransmission och påkörningsskydd
Trejon Optimal M1650 är utrustad med kardandrift som minimerar effektförlusterna ut till klipphuvudet. Som 
standard levereras kedjeröjaren med Walterscheid kraftaxel utrustad med frihjul och överbelastningsskydd. 
För extra slittålighet är hela klipphuvudet i Hardox®-kvalitetsstål och delarna pulverlackeras var för sig innan 
montering. Det hydrauliska påkörningsskyddet gör att klipphuvudet viks bakåt och samtidigt lyfts för att sedan 
återgå till arbetsläget per automatik.

Trejon Optimal M1650 är utrustad med Ø13 mm kraftiga, 
kvalitetsklassade kedjor. De är lämpade för tuffa arbets-
förhållanden med till exempel sten. Kedjemagasinet 
innehåller extralänkar som kan matas fram vid behov. Ø10 
mm kedja finns som tillval vid lättare röjningsarbeten av 
sly och gräs. För finare klippningar av stenfria gräsytor, 
komplettera med Trejon Optimal knivsats (högra bilden).
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Tekniska data

Modell M1650

Arbetsbredd 1 650 mm

Räckvidd min-max (traktorns centrum) 2 920-4 200 mm

Påkörningsskydd Hydrauliskt

Traktorstorlek < 4 ton

Slitdetaljer Hardox® 500

Härdad kedja 13 mm (10 mm tillval)

Vikt 780 kg

PTO 540 rpm

Levereras med Walterscheid k-axel anpassad för bakmontering.

Tillval

46505 Kedja 10 mm, 50 länkar, maskinen behöver 2 st. Lämplig för gräs och sly.

46504 Extra kedja 13 mm, 25 länkar, maskinen behöver 2 st. För sly och buskar.

46825 Knivsats för finare klippning och putsning av stenfria gräsytor.

6-351 Hydraulisk tryckstång.

345052 Slitmed i Hardox®, inkl. bult och mutter. Maskinen kräver 2 st slitmedar.

Trejon Optimal M1650 har integrerad 
hydraulisk sidoförskjutning. Rörelse-
mönstret är hela 128 cm och klipphu-
vudet har pendlingsfunktion i sidled. 
God uppsikt över hela maskinen och 
arbetsområdet från förarplatsen.

Den integrerade sidoförskjutnings-
ramens ena arm är teleskopisk med 
hydrauliskt påkörningsskydd som är 
sammankopplat med lyftcylindern. 
Vid påkörning viks klipphuvudet 
både bakåt och uppåt för att sedan 
återgå till arbetsläget per automatik. 

Kraftigt överdimensionerad växel- 
låda. Kedjehuvudets infästning har 
pendlingsfunktion. Hela klipphuvu-
det är i Hardox®-kvalitetsstål. Även 
två slitmedar i Hardox® medföljer.















980 4 200
1 090 1 280

960

2 920


































(mm)

1 310

900

40°

58
°

-7
°

+7°

Måttskiss över 
konstruktionen. På 
trejon.se hittar du 
en produktfilm för 
att se kedjeröjaren 
i arbete.
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Hydrauliska kedjeröjare
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Kraftiga, hydrauldrivna kedjeröjare
– för klippning i svåråtkomlig terräng
Trejon Optimal hydrauldrivna klipphuvuden finns i två storleksmodeller och lämpar sig för röjning i ojämn 
terräng under tuffa förhållanden. Trejon Optimal kedjeröjare har mycket kraftig konstruktion och är utrustad 
med axialkolvmotor som klarar kontinuerligt arbete under hög belastning med hög verkningsgrad. 

Alla utsatta delar i klipphuvudet tillverkas i Hardox® för högsta slitstyrka och livslängd. Det kraftiga 
kedjemagasinet i klipphuvudet har plats för flera extra länkar vilket gör att kedjan smidigt kan förlängas allt 
eftersom den slits. 

Ledad fästplatta, H-modell 
H-modellerna lämpar sig väl för användning när fordonet färdas framåt under arbetets gång, till exempel 
längs vägar, i och med den ledade fästplattan. De är öppna framtill och har en kedjeridå i bakkant för att öka 
säkerheten vid körning längs allmänna vägar. 

Fast fästplatta, HF-modell 
De hydrauldrivna kedjeröjarna med fast fästplatta (HF-modellerna) rekommenderas för användning vid 
ojämn terräng, till exempel ledningsgator där man stillastående vill bearbeta en stor yta framför sig och 
sedan flytta fram maskinen. Dessa modeller är öppna åt båda håll för svepande arbete från sida till sida, 
exempelvis med runtomsvängande grävmaskin.

De hydrauliska kedjeröjarna från 
Trejon Optimal lämpar sig väl till 
krävande arbeten i svår terräng. Två 
användningsområde är exempelvis 
röjning av sly och ris i skidbackar samt 
längs efter kraftledningsgator.

Denna modell med fast fästplatta 
är öppen både fram- och baktill. 
Något som passar väl vid svepande 
arbetsrörselser.
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Tekniska data, hydrauldrivna kedjeröjare

Modell M125H M160H M125HF M160HF M160H3P M160HSB

Arbetsbredd 1 250 mm 1 600 mm 1 250 mm 1 600 mm 1 600 mm 1 600 mm

Höjd (inkl. hyd. motor) 807 mm 807 mm 807 mm 807 mm 807 mm 807 mm

Slitdetaljer Hardox® 500 Hardox® 500 Hardox® 500 Hardox® 500 Hardox® 500 Hardox® 500

Härdad kedja 10 och 13 mm 10 och 13 mm 10 och 13 mm 10 och 13 mm 10 och 13 mm 10 och 13 mm

Vikt (exkl. fäste) 340 kg 390 kg 340 kg 390 kg 500 kg 500 kg

Hydraulisk drift Axialkolvmotor Axialkolvmotor Axialkolvmotor Axialkolvmotor Axialkolvmotor Axialkolvmotor

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

Min oljetryck 180 bar 180 bar 180 bar 180 bar 180 bar 180 bar

Tillkoppling Ledad Ledad Fast Fast 3-punkt Volvo-BM

Maskinen levereras exklusive fäste och hydraulslangar. Kontakta Trejon för korrekt anpassning till din maskin - ange tryck/flöde vid beställning.

Tillval

320157 Redskapsfäste, S40 svetskrokar.

320158 Redskapsfäste, S45 svetskrokar.

320159 Redskapsfäste, S50 svetskrokar.

320377 Redskapsfäste, S60 svetskrokar.

345052 Slitmed i Hardox®, inkl. bult och mutter. Passar 
samtliga kedjeröjare M125 / M160. Maskinen 
kräver 4 st slitmedar.

12177-1 Husspolning till hydraulmotor. Kylning av olja 
vid höga flöden.

M160H3P med hydraulisk drift. Här utrustad med arm 
för 3-punktsfäste. Kan även beställas med fäste för 
Volvo-BM.

Modell H med ledad fästplatta. Delar i klipphuvudet i 
Hardox®-stål och dubbelchassi i klipphuvudets sidor. 
Komplettera gärna med extra slitmedar i Hardox® för 
extra lång livslängd och maximal slitstyrka.

Sidorna i klipphuvudet är snedställda. Vid röjning medför detta 
att materialet lätt faller ned på marken igen. Modellerna är ut-
rustade med en hydraulisk axialkolvmotor som klarar kontinuer-
ligt hög belastning med hög verkningsgrad. Denna modell med 
ledad fästplatta är öppen framtill och har kedjeridå i bakkant. 
Detta ökar säkerheten vid röjning längs vägar.
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En bra dag.  
En Trejondag.

TREJON FÖRSÄLJNINGS AB

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

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

Vi sätter alltid kunden i centrum. Våra 
maskiner 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.

En bra dag.
En Trejondag.
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