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Välkommen till Trimax Mowing Systems!
 
Först av allt vill vi tacka dig för att du valt en gräsklippare från Trimax. Alla vi här på 
Trimax Mowing Systems gratulerar dig till att ha blivit en av de viktigaste personerna 
i vår affärsrörelse, en Trimaxkund.
 
Trimax är ett progressivt företag som kontinuerligt strävar efter att tillfredsställa era 
behov och vi välkomnar all återkoppling från dig som kan hjälpa oss att förbättra våra 
produkter och tjänster så att de kan möta dina förväntningar. All konstruktiv kritik av 
den här bruksanvisningen är också välkommen.
 
Din Trimax-gräsklippare har utformats för att utföra sin uppgift effektivt och med ett mini-
mum av underhåll. Den här handboken tillhandahåller riktlinjer för säkerhet, monterings-
anvisningar, underhållskrav, reservdelslista och garantiformulär. Vi rekommenderar att 
du noga läser igenom hela bruksanvisningen innan du använder gräsklipparen då det ger 
dig möjlighet att utnyttja din nya maskins avsevärda potential fullt ut.
 
Om det är du som ska vara ansvarig för den här maskinen men inte arbeta med den, 
vänligen se till så att alla operatörer har tillgång till den här manualen och är bekanta med 
maskinen och dess handhavande innan den används. Ett godkännandeformulär medföljer 
så att du kan protokollföra vilka anställda som har utbildats att använda maskinen. 
Extra exemplar av den här bruksanvisningen kan erhållas från din handlare eller direkt 
från Trimax Mowing Systems vid behov. Artikelnumret är tryckt längst ned på varje sida.
 
Vänligen se till att den som levererar din gräsklippare bekantar dig med den och att du 
läser och skriver under garantiregistreringscertifikatet. Detta formulär säkerställer att 
både du och handlaren var nöjda med produkten vid tiden för dess leverans och att du 
vet hur man iordningställer, underhåller och handhar den korrekt. Det innebär också 
början på garantiperioden och, vi hoppas, en lång och fruktbar relation oss emellan. 
Återigen, tack för att du valt en Trimaxprodukt.
 
 
Med vänliga hälsningar
 
Ledningen och personalen
Trimax Mowing Systems 
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1.1.  GARANTIREGISTRERINGSCERTIFIKAT
Vart du kan finna garanti-registreringscertifikatet.

 
Syftet med garantiformuläret.

 
Vad man ska göra om garantiregistreringscertifikatet inte levererats med maskinen.

 
Vart handlingarna ska ta vägen.

 
Hur man fyller i formuläret.

 
Viktigt!
Observera att Trimax Mowing Systems inte är förpliktigade att hedra garantianspråk på denna produkt 
om inte garantiregistreringsformuläret har fullständigats och det tillbörliga exemplaret returnerats till 
Trimax Mowing Systems på den adress som anges på formuläret. 

ägare
Maskinskriven text

ägare
Maskinskriven text
Garantin på denna Trimax-produkt redogörs detaljerat för i garantiregistreringscertifikatet. Detta är ett formulär i tre exemplar som ska återfinnas instoppat i bruksanvisningens pärmar

ägare
Maskinskriven text
Garantiregistreringscertifikatet måste färdigställas av maskinens ägare och det ombud den köptes hos. Det är utformat för att skydda alla inblandade parter genom att säkerställa flera saker:

ägare
Maskinskriven text

ägare
Maskinskriven text
1. att maskinen har monterats på rätt sätt och är i ett säkert tillstånd innan den används2. att alla relevanta delar har blivit ordentligt smorda före användning3. att ägaren och/eller maskinföraren har bekantat sig med den här bruksanvisningen och förstår hur man     använder den4. att ägaren och/eller maskinföraren har blivit instruerad hur man handhar maskinen på ett korrekt sätt under     de aktuella arbetsförhållandena5. att ägaren och/eller maskinföraren är medveten om säkerhetsfrågor vad gäller användandet av maskinen6. att ägaren och/eller maskinföraren har blivit instruerad i hur maskinen sköts, underhålls och smörjs7. att ägaren är nöjd med maskinens prestanda.

ägare
Maskinskriven text

ägare
Maskinskriven text
Om garantipapperen saknades när maskinen levererades och togs i tjänst kontakta omedelbart ombudet där du köpt maskinen och begär ett nytt certifikat.

ägare
Maskinskriven text
Själva garantiregistreringscertifikatet är ett formulär i tre exemplar. De olika sidorna har olika syften:

ägare
Maskinskriven text
1. det övre lagret är gult och skall returneras till Trimax Mowing Systems på den anvisade adressen.2. mellanlagret är blått och ska behållas av ombudet som sålde maskinen till köparen.3. det understa lagret är tryckt på vitt kort och är det exemplar som köparen av maskinen ska behålla.     Garantins fullständiga bestämmelser och villkor är tryckta på baksidan av detta exemplar.

ägare
Maskinskriven text
Ta inte isär sidorna förrän formuläret fyllts i. Placera det på en plan, hård yta och färdigställ det översta (gula) exemplaret med en kulspetspenna. Tryck i ordentligt och skriv tydligt. Sidorna är självkalkerande så de andra exemplaren fylls i automatiskt samtidigt som du skriver. När formuläret fyllts i så ska de två översta exemplaren fördelas enligt instruktionerna och det understa exemplaret förvaras av maskinens ägare på en säker plats. Bruksanvisningens omslag har fickor som kan anses vara lämpade för att förvara dokumentet.

ägare
Maskinskriven text

ägare
Maskinskriven text
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2.2.  ANGÅENDE DENNA BRUKSANVISNING
 
Bilder: 

 
Instruktioner:
Instruktionerna som ges är tillämpliga i de flesta fall. Där det är möjligt ges alternativa instruktioner 
om skillnaderna mellan modeller eller tillbehör avsevärt påverkar förfarandet. 
 
Vedertagna bruk:
Riktningarna vänster, höger, fram och bak, om de nämns i denna handbok, ses från traktorns förarsäte 
vänt i färdriktningen.     
 
På fleraxlade rotorgräsklippare (inklusive ProCut, Stealth, Topper och Pegasus-serierna) så är Trimax 
vedertagna bruk för att identifiera knivaxlarna A, B, C, osv med början från vänster sida.      
 
På Trimax slagklippare (inklusive Warlord, Ezeemow och FlailDek-serierna) så drivs skärhuvudet från 
gräsklipparens ena sida. Sidan där remskivorna är inneslutna inuti drivremsskyddet kallas 
“drivande ända" medan den andra sidan kallas “icke drivande ända”.  

 

 

 
Traktormärkets opartiskhet: 
Trimax Mowing Systems är en privatägd grupp av företag och har alltid varit så. Trimax opererar helt 
oberoende från alla traktortillverkare och förordar inte något märke eller någon modell över någon annan. 
Särskilt frontmonterade klippaggregat kan vara traktorspecifika men det är för att dessa traktorer är 
speciellt lämpade för en given uppgift eller för att det har funnits en begäran från kunder på klippare 
som passar dessa. Där traktormärken eller modeller tas upp i den här bruksanvisningen så ska ingen 
favorisering förmodas på grund av den ordning de uppträder i. I många fall så skrevs sidorna i 
bruksanvisningen precis när traktorer blev tillgängliga och lämpliga monteringsanordningar utvecklades. 
Likaledes är det så att där särskilda traktormärken eller modeller uppträder så kan det helt enkelt betyda 
att klipparen inte är lämplig av maskintekniska orsaker eller att en monteringsanordning ännu inte blivit tillgänglig
 
Noggrannhet:
All ansträngning har gjorts för att säkerställa att informationen som ges i den här manualen är så korrekt 
som möjligt. Trimax Mowing Systems kan inte hållas ansvariga för konsekvenser som uppstått genom 
felaktigheter.

ägare
Maskinskriven text

ägare
Maskinskriven text

ägare
Maskinskriven text
Bilderna i denna bruksanvisning visar maskiner som är typiska exempel på den berörda gräsklipparen. Vissa komponenter kan verka avsevärt annorlunda jämfört med de på den faktiska gräsklipparen som används, men bilderna borde ändå hjälpa maskinskötaren att utföra det nödvändiga arbetet.  I vissa fall har skydd avlägsnats för tydlighetens skull. Skydd eller andra delar som uppvisas kan vara extra tillbehör på vissa marknader och en del föremål som inte uppvisas kan vara standardmonterade i andra länder.  Där en traktor uppvisas så används den bara för att tydliggöra instruktionerna. Precis som gräsklippare så skiljer sig traktorer avsevärt åt och maskinskötare ska vara bekanta med traktorns styranordningar och dess handhavande innan försök att ansluta eller använda gräsklipparen. 
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3.3.   SÄKERHET

  

VARNING! 
 

Gräsklippare är rent 
allmänt potentiellt farliga 
maskiner och måste alltid 
användas med 
SÄKERHET i åtanke.

 
Läs instruktionerna noggrant, 
lyd alla säkerhetsdekaler och 
följ godkända säkerhetsrutiner 
när du arbetar med eller i 
närheten av denna maskin.

 
Kom ihåg att din och andras säkerhet står på spel!   
Läs den här användarhandboken och din traktors 
bruksanvisning/ar innan du använder maskinerna tillsammans 
för första gången.  
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Den här VARNINGSSYMBOLEN uppträder genomgående i den här 
bruksanvisningen varhelst där det arbete som beskrivs behöver särskild 
aktsamhet eller där säkerhetsmedvetenhet krävs. Läs och åtlyd alla 
säkerhetsmeddelanden och följ instruktionerna noggrant. 

 
 
 

DU är ansvarig för SÄKERT handhavande och underhåll av din Trimaxmaskin. DU måste se 
till att du eller någon annan som ska manövrera, underhålla eller arbeta runt maskinen är 
bekant med de manöver- och underhållsförfaranden och den relaterade SÄKERHETS-
informationen som finns i denna bruksanvisning. Den här handboken kommer att ta dig 
steg för steg genom din arbetsdag och uppmärksamma dig på alla säkerhetsrutiner som ska 
vidhållas när du manövrerar maskinen.  
 
 

 

         Ägare av klipparutrustning måste ge driftinstruktioner till maskinskötare eller personal före de 
         tillåts att manövrera Trimaxmaskiner och därefter minst årligen eller enligt de lokala 
         arbetssäkerhets- och hälsoförordningarna.
 

        Den viktigaste säkerhetsanordningen på Trimaxutrustning är en SÄKER MASKINFÖRARE. 
         Det är maskinförarens ansvar att läsa och förstå ALLA säkerhets- och manöverinstruktioner i 
         och att följa dessa. Alla olyckor kan undvikas.
 

        Förutom utformning och konfiguration av utrustningen så är riskkontroll och förebyggande av 
                             olyckor beroende av uppmärksamhet, omtanke, försiktighet och tillbörlig utbildning av personal  

                   som är inblandad i drift, transport, underhåll och förvaring av utrustning. Utbilda all ny 
         personal och repetera instruktionerna regelbundet med nuvarande arbetare. En person som inte            

                   har läst och förstått alla användar- och säkerhetsinstruktioner är inte kvalificerad att manövrera 
         maskinen. En outbildad maskinförare utsätter sig själv och åskådare för möjlig allvarlig personskada

eller dödsfall
  

       Modifiera inte utrustningen på något vis. Icke auktoriserad modifikation kan försämra funktionen 
        och/eller säkerheten och kan påverka utrustningens livslängd.
 

        Använd endast originalreservdelar när du reparerar eller konfigurerar utrustningen. 
         Originaldelarna har testats och godkänts för maskinen och den typ av villkor den ska användas 
         under. Icke standarddelar kan göra maskinen osäker.
 
 

Tänk SÄKERT!
 

Arbeta SÄKERT!

ägare
Maskinskriven text

ägare
Maskinskriven text
Kom ihåg att det är DU som är nyckeln till säkerhet. Bra säkerhetsmetoder skyddar inte bara dig utan även människorna omkring dig. Se till att göra dessa metoder till en fungerande del av ditt säkerhetsprogram. Säkerställ att ALLA som använder denna utrustning är bekanta med drift- och underhållsmetoder och följer alla säkerhetsåtgärder. De flesta olyckorna kan förebyggas. Riskera inte personskador eller dödsfall genom att ignorera goda säkerhetsrutiner.
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3a. Personlig säkerhet. 
1. Manövrera eller arbeta aldrig med maskinen när du bär löst sittande kläder, speciellt inte om 
    de har dragsnören som kan snurra sig runt eller fastna i maskinen
2. Bär lämplig skyddsutrustning. Denna lista inkluderar men begränsar sig inte till:
   skyddshjälm 
   skyddsskor med halkfria sulor 

 skyddsglasögon, glasögon eller visir
  tjocka handskar 
  skyddskläder
  hårnät eller liknande för att hålla långt hår 
  passande öronskydd för långvarig exponering av startk buller.

 
 

3b. Allmän säkerhet. 

1. Se till att ha ett första-hjälpenkit tillgängligt om behov skulle uppstå och säkerställ att du vet hur man använder det.
2. Se till att ha en brandsläckare tillgänglig och säkerställ att du vet hur man använder den.
3. Läs och se till att du förstår bruksanvisningen och alla säkerhetssymboler före drift, underhåll,  
     justering, reparation, till- och frånkoppling.
4. Håll händer, fötter, hår och kläder borta från rörliga delar.

5.  Töm området på folk, i synnerhet småbarn, innan du startar.
6. Placera ej händer eller fötter under maskinen när traktormotorn eller maskinen är igång.
7.  Kör endast med alla säkerhetsskydd på plats
8. Repetera årligen säkerhetsinstruktionerna med alla maskinförare.
 
 

3c. Traktorsäkerhet. 
1. Bekanta dig med traktorns reglage. Säkerställ att du vet hur man stoppar traktorn och klipparen 
snabbt om behov skulle uppstå.
 2. Placera traktorns och klipparens alla reglage i neutralläge innan de startas
3. Starta eller manövrera ej traktorn såvida du inte sitter i förarsätet.
4. Tillåt ej medåkare eller passagerare vare sig på traktorn eller på klippaggregatet.

5. Se till att utföra alla möjliga säkerhetsåtgärder före du underhåller, justerar, reparerar, kopplar till eller kopplar 
     ifrån klippaggregatet eller när du lämnar traktorn. Koppla ifrån kraftuttagsenheten, sänk ned trepunktslyften, 

          lägg i parkeringsbromsen, stoppa motorn, avlägsna tändningsnyckeln och vänta tills alla rörliga delar stannat.
 

 
 

3d. Driftsäkerhet.. 

1. Säkerställ att alla skyddskåpor är på sina platser och ordentligt säkrade innan drift.   
2. Placera traktorns och klipparens alla reglage i neutralläge innan de startas. 
3. Starta eller manövrera aldrig maskinen såvida du inte sitter i traktorns förarsäte.
4. Undvik kraftuttagsaxeln och maskinen när kraftuttagen tillkopplas. Se till att andra håller sig undan.
5. Placera ej händer eller fötter under maskinen när traktormotorn eller maskinen är igång. 

6. Placera alla reglage i neutralläge, stoppa traktormotorn, lägg i parkeringsbromsen, avlägsna 
    tändningsnyckeln och vänta tills alla rörliga delar stannat före underhåll, justering, reparation, tillkoppling eller 
    frånkoppling.

 
7. Tillåt ej medåkare eller passagerare vid drift eller transport.
8. Manövrera ej maskinen i lyft läge.
9. Se till att du alltid vet vad du klipper. Kör aldrig klipparen i ett område som har gömda hinder. Avlägsna 
    pinnar, stenar, tråd eller andra föremål från arbetsområdet innan du startar. 

10. Föremål kan kastas ut underifrån maskinen med tillräcklig kraft för att allvarligt skada människor. Undvik 
      maskinen då den körs. Se till att andra håller sig undan.  

11. Tillåt ej att människor står alldeles bakom klipparen och rikta ej klipparens tömning mot människor, djur, 
      byggnader eller fordon. 
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12. Om du kör på ett föremål under drift av maskinen så stoppa den och inspektera efter skador. Reparera 
om nödvändigt innan du fortsätter.

 13. Rör aldrig knivarna medan traktorns motor är igång.
 
 

3e. Transportsäkerhet. 

1. Tillåt ej medåkare eller passagerare på traktorn eller klipparen 
2. Se till att du följer de lokala föreskrifterna vad gäller transport av utrustning på allmänna vägar 
     och motorvägar
3. Koppla ifrån kraftuttaget när du transporterar klipparen.
4. Se till att skylten för långsamtgående fordon och att alla lyktor samt reflektorer är på plats, 
är rena och kan ses tydligt av all omkörande och mötande trafik 

5. Använd hållare på monteringsbult när du kopplar fast maskinen.
6. Använd alltid varningsljus på traktorn vid transport såvida inte lagen förbjuder det.
7. Överskrid ej 30 km/h (20mph). Sänk hastigheten på ojämna vägar och ytor.
 
 

3f. Säkerhet vid underhåll. 

1. Underhåll klippaggregatet i enlighet med det givna schemat
2. . Iakttag extra försiktighet vid arbete med knivblad och se till att säkra metalldelar då de 
      kan utgöra en fara om någon del skulle lossna vid drift.
3. Följ bruksanvisningens ALLA drift-, underhålls- och säkerhetsinstruktioner.
4. Stöd maskinen med klossar eller domkraft när du arbetar under den. Förlita dig 
ALDRIG enbart på traktorns hydraulik.

5. Följ goda verkstadsrutiner: 
  Håll underhållsområdet rent och torrt. 
  Säkerställ att eluttag och verktyg är ordentligt jordade eller isolerade 
  Använd adekvat ljuskälla för det aktuella arbetet

6. Använd endast verktyg, domkrafter och lyftkranar som har tillräcklig kapacitet för jobbet.
7. Arbeta aldrig med knivblad eller under maskinen såvida inte traktorns motor är avstängd och 
    kraftuttagets drivaxel är urkopplad.
8. Använd tjocka tyg- eller läderhandskar när du hanterar vassa knivblad.. 
9. Säkerställ att alla skydd är på plats och ordentligt säkrade när underhållsarbetet är klart. 
10. Använd aldrig dåligt sittande, pösiga eller fransiga kläder eller kläder med dragsnören när du 

arbetar kring eller på någon av drivsystemets komponenter
11. Håll långt hår med passande huvudbonad eller hårnät  
12. Håll händer, fötter, hår och kläder borta från rörliga eller roterande delar 
13. Töm området på folk, i synnerhet småbarn, när du utför underhåll och reparation eller gör justeringar. 

 
 

3g. Säkerhet för hydraulvätska. 

1. . Iakttag extra försiktighet när du söker efter hydraulläckage. 
2. Bär skyddsglasögon 
3. Använd aldrig händer för att lokalisera misstänkta hydraulläckage. Håll en bit papper, 
    kartong eller trä över områden med det misstänkta läckaget. Läckande hydraulvätska kan 
    vara under extremt tryck och kan enkelt tränga igenom huden. Hydraulolja som injicerats i 
    huden måste avlägsnas på kirurgisk väg inom ett par timmar annars finns risk för kallbrand. 

 
 

3h. Säkerhet vid förvaring. 

1. Förvara enheten i ett område borta från mänsklig aktivitet. 
2. Tillåt ej barn att leka på eller runt den förvarade maskinen. 
3. Förvara enheten på en torr, vågrät yta. Stöd maskinkroppen med plankor vid behov. 
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3i. Säkerhetsetiketter. 

1. Håll alltid säkerhetsetiketter och skyltar rena och läsliga. 
2. Ersätt säkerhetsetiketter eller skyltar som förlorats eller blivit oläsliga.
3. Delar som monterats för att ersätta andra som uppvisade säkerhetsskyltar skall också uppvisa 
   den aktuella skylten.
 4. Säkerhetsetiketter kan erhållas från din handlares reservdelsavdelning eller från 
    Trimax Mowing Systems.

 
5. Hur du installerar säkerhetsetiketter: 

 Säkerställ att fästytan är ren och torr. 
 Bestäm den exakta positionen innan du avlägsnar etikettens skyddspapper. 
 Skala av skyddspapperet på ena sidan och vik det åt sidan för att exponera etikettens fästande baksida. 

 Placera etiketten efter behov och tryck området med den exponerade fästytan mot den aktuella ytan. 
 Skala sakta av resten av skyddspapperet medan du jämnt pressar ut etiketten mot ytan.

 
 

3j. Till den nya ägaren eller maskinföraren. 

Förutom utformning och konfiguration av utrustningen så är riskkontroll och förebyggande av 
olyckor beroende av uppmärksamhet, omtanke, försiktighet och tillbörlig utbildning av personal 
som är inblandad i drift, transport, underhåll och förvaring av utrustning. Det är ägarens eller 
maskinförarens ansvar att läsa denna handbok och att utbilda alla andra maskinförare före de 
börjar arbeta med maskinen. Följ alla säkerhetsinstruktioner till punkt och pricka. Säkerhet är 
allas angelägenhet. Genom att följa rekommenderade rutiner så tillhandahålls en säker 
arbetsmiljö för maskinföraren, personer vid sidan om och området kring arbetsplatsen. 
Outbildade maskinförare är inte kvalificerade att handha någon av Trimax maskiner. 

 
 

3k. Säkerhetskontroll. 

Alla som ska manövrera och/eller underhålla Trimax klippar-, shredder- eller mulchingutrustning måste 
läsa och tydligt förstå ALL säkerhets-, manövrerings- och underhållsinformation som presenteras i den 
här bruksanvisningen.    
 
Manövrera ej eller tillåt ej någon annan att manövrera den här utrustningen 
innan sådan information genomgåtts. Repetera årligen denna information före säsongsstart.     
 
Gör dessa periodiskt återkommande repetitioner av SÄKERHET och MANÖVRERING till en rutin 
för all din utrustning. En outbildad maskinförare är ej kvalificerad att manövrera denna eller någon 
annan Trimax-maskin.     
 
Ett godkännandeformulär är bifogat så att du kan föra förteckning som 
visar att all personal som ska arbeta med utrustningen har läst och förstått informationen i 
bruksanvisningen och har instruerats i handhavandet av utrustningen. Var god se till att 
godkännandeformuläret är uppdaterat.  
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4.4.  GODKÄNNANDEFORMULÄR FÖR SÄKERHET 

Följande personal har läst och förstått informationen i den här användarhandboken och har 
instruerats i driften av den Trimax-utrustning som berörs

DATUM ARBETSTAGARENS SIGNATUR ARBETSGIVARENS SIGNATUR
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5.5. . IDENTIFIKATION AV ETIKETTER
Se bruksanvisningen för Pegasus Series 3. 
 
 
 

6.6. INTRODUKTION & PRODUKTBESKRIVNING
6a. Introduktion. 

Denna bruksanvisning är ett supplement som är ämnat att läsas i samband med bruksanvisningen till 
Pegasus Series 3. Viktig information om hur du på ett säkert sätt manövrerar maskinen återges i detalj 
i din bruksanvisning till din Pegasus Series 3.    
 
Var god ta dig tid att läsa eller överblicka hela bruksanvisningen för Pegasus Series 3 innan du installerar 
eller manövrerar det individuella lyftsystemet (ILS - Individual Lift System).  

 

 
 

6b. Kapitelnumrering i detta manualtillägg. 

Numreringssekvensen i detta manualtillägg ser vid första anblick ologiskt ut. Detta beror på att kapitlen 
och avsnitten har numrerats för att motsvara avsnitten i bruksanvisningen till Pegasus Series 3 som berör 
samma ämnen. På vissa ställen uppträder avsnittsrubriker utan tillhörande instruktioner medan det på 
andra ställen finns suffix tillagda till avsnittsnummer för att lämna utrymme för ytterligare rubriker 

 
 

6c. Produktbeskrivning. 

Det individuella lyftsystemet (ILS) för Pegasus Series 3-gräsklipparen 
gör det möjligt för operatören att oberonde höja och sänka höger 
klippdäck medan gräsklipparen är i drift.    
 
Systemet styrs via en joystick som är monterad på kontrollspaken till 
traktorns externa hydraulsystem på den plats där knoppen normalt sett 
är monterad i spakens ände. Joysticken är utrustad med knappar som 
trycks in för att välja olika funktioner medan kontrollspaken för den 
externa hydrauliken används för att förse klippaggregatens lyftkolvar 
med hydraulflöde  

 

 
 

 

 
 

ägare
Maskinskriven text
Transportlåssystemet som håller kvar klippaggregaten i upphöjt läge manövreras också med ILS-styrspaken. En knapp aktiverar ett elektriskt linjärt ställdon som ersätter det rep som vanligtvis är monterat på maskiner i serien Pegasus Series 3 Classic.Även om ILS-systemet förlitar sig på att operatören får ut det bästa av maskinen så krävs inga större färdigheter än att sköta till exempel traktorns växellåda. Efter en kort tid av bekantgörande kommer manövrering av Pegasus Series 3 utrustad med det oberoende lyftsystemet (ILS) snabbt bli instinktivt. Fullständiga instruktioner för hur du monterar och manövrerar ILS i samband med Pegasus Series 3 tillhandahålls i denna bruksanvisning. Om du följer användarinstruktionerna och underhållsprogrammet så kommer din maskin att skänka många år av problemfri tjänstgöring.
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7.7.  SSPECIFIKATIONER
Se bruksanvisningen för Pegasus Series 3
 
 
 

8.8.  SSERIENUMMER
Se bruksanvisningen för Pegasus Series 3 
 
 
 

9.9.      MATCHNING AV UTRUSTNING.
Externa hydraulkopplingar. 
Det individuella lyftsystemet använder en hydraulslang och kräver endast en enkelverkande anslutning 
till traktorn. Ideliskt är om traktorns externa hydraulstyrventil kan ställas i “float”-läge för att göra det 
möjligt för klippaggregaten att följa konturer noggrant. Hydraulslangen är utrustad med en halvtums 
han-snabbkoppling av standardmodell som ska passa de flesta traktorer
 
 
 

10.10.  TRAKTORNS ELLEDNINGAR
10a. Vägbelysning. 

10b. Elkablar för elektriska bromsar. 

Se bruksanvisningen till Pegasus Series 3 för båda ovanstående
 
 

10c. Elkablar för ILS-kontrollsystemet. 

För att manövrera kontrollsystemet på Pegasus Series 3 (ILS) måste extra kablar monteras på traktorn 
eftersom den elektriska spänning som krävs är för hög för elektriska kabelkopplingar av standardtyp.    
 
ANM: Detta är samma elkablar som behövs för de elektrika bromsarna som finns som tillval, så om dessa 
redan monterats finns inget behov av ytterligare kablage.  

 

 

VARNING! Det är av yttersta vikt att kabeldragning på traktor utförs på ett korrekt sätt av en 
kvalificerad tekniker. Felaktig kabeldragning till utrustning på traktorer orsakar förvånansvärt 
många eldsvådor, i synnerhet när gräsklippare är inblandade. Fint gräsklipp som sugs in i 
motorutrymmet blir snabbt torrt som fnöske och extremt lättantändligt. Om kablarna hettas 
upp eller en kortslutning sker kan skräpet fatta eld och förstöra traktorn och allting i dess närhet.  

Elkablar till traktor medföljer det individuella lyftsystemet och MÅSTE monteras. 
Trimax eller dess ombud kan inte hållas ansvariga för skador som uppstår som ett 
resultat av felaktig kabeldragning. Inte heller kommer några garantianspråk som görs 
i samband med felaktig kabeldragning accepteras. 
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VIKTIGT! De medföljande kretsarna är ämnade för användning med 
ENBART 12 VOLTSYSTEM MED NEGATIV JORD! Försök ej att koppla in 
elkablar eller kontrollsystemet från klipparen till en traktor som körs på 
någon annan spänning än 12 volt eller som har ett positivt jordsystem
 

 

 

VIKTIGT! Se till att polariteten blir korrekt. Inga allvarliga skador uppstår om kontroll-
kretsen kopplas in bakvänt men gräsklipparens kontrollsystem kommer inte att fungera.
 
 

 
 
 10(A).10(A).MONTERING AV ILS-SYSTEMET PÅ 
 
          GRÄSKLIPPAREN

SÄKERHET! Läs igenom alla säkerhetsanteckningar, i synnerhet TRAKTORSÄKERHET, 
DRIFTSÄKERHET, TRANSPORTSÄKERHET, SÄKERHET FÖR UNDERHÅLL, avsnitten 
3c - 3f sidorna 8 - 9, innan försök till justeringar eller utförande av underhåll görs på klipparen.
 
 

FÖRSIKTIGHET! Innan försök görs till att sänka ned klippaggregaten, säkerställ att det 
finns tillräckliga fria ytor på vardera sidan om och bakom maskinen där klippaggregaten får 
plats att stå när de sänks ned. Flytta om nödvändigt maskinen till en mer lämplig plats.

 
FARA! Håll alla åskådare, i synnerhet barn och djur väl undan från klippaggregaten och 
det område där de skall sänkas ned. Om det finns luft kvar i hydraulsystem finns det risk 
att aggregaten oväntat kan falla ned.
 
 
 

I vissa fall är ILS-systemet monterat som ett uppgraderingspaket på en befintlig gräsklippare. Följande 
instruktoiner förklarar hur detta går till. Om din maskin levererades med ILS-systemet redan monterat, 
gå direkt till avsnitt 10(A)i på sidan 19. 
 

10(A)a. Avlägsnande av delar. 

1. Om klippaggregaten är i upphöjt läge kan transportsäkerhetsvajern vara ansluten mellan vänster och 
höger vinge. Koppla loss vajern enligt instruktionerna i bruksanvisningen till Pegasus

2. Sänk ned alla klippaggregat till marken och stäng av traktorns motor. Rör på hydraulspaken till 
    extrautrustningen för att avlägsna eventuellt tryck i hydraulledningarna.
3. Avlägsna den primära drivaxeln och alla tre sekundära drivaxlar för att göra installationen av ILS 
    så enkel som möjligt. Sidoaggregatens kraftuttagsaxlar behövs inte tillsammans med ILS-systemet.

ägare
Maskinskriven text
De medföljande kabelsystemet består av kraftiga kablar med terminalkontakter som monteras direkt på batteriet och går rakt in i ett säkringsförsett relä. Bilsäkringen av standardtyp löser ut och kopplar ifrån spänningen i  händelse av elektriska fel utan att skada något annat. Reläet måste dras till traktorns tändningsomkopplare så att spänning endast är tillgänglig när traktorns tändning slås på. Detta förhindrar att batteriet laddar ur i händelse av att extra enheter lämnas i påslaget tillstånd. Reläet måste monteras i upprätt läge där det är osannolikt att det blir vått men som ändå ger åtkomst till säkringen. Elkablar in och ut ur reläet bör riktas nedåt så att vatten ej kan rinna längs dem in i reläet.Den andra änden av kabeln är försedd med en röd och svart kontakt som passar extrautrustningen som monterats på gräsklipparen. Placera kabeln så att denna kontakt hamnar någonstans i närheten av de extra hydraulportarna.
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10(A)b. Montering av elektromagnetiska kopplingar
Elektromagnetiska kopplingar är monterade för att göra det möjligt att koppla ur vänster och höger 
klippaggregat när de höjs upp.
 
Att montera kopplingarna:
1. Applicera en liten mängd Copper Coat eller liknande antikärvmedel på vänster och höger utgående 

axlar på 4-vägsväxellådan
  

 
 
 
 
2. Trä på vänstersidans koppling på axeln med sex splines med 
den mindre änden utåt och kvarhållningsöglan vänd mot Pegasus 
främre del
  
 
 
 
 
 

 
3. Kopplingen skruvas fast med en M10x35 fingängad bult, 

fjäderbricka och kraftig kopplingsbricka som medföljer.
  Montera bulten och den kraftiga kopplingsbrickan utan 
  fjäderbrickan först. Dra åt bulten ordentligt för att säkerställa 

att kopplingen sitter ordentligt på axeln.
 
  4. Avlägsna bulten, montera fjäderbrickan och dra åt 

            ordentligt igen.

4-vägshydraulblock monterat bakom 
chassits växellådeplatta 

Montering av koppling på växellådans axel.

Bult som håller fast kopplingen till växellådans axel

ägare
Maskinskriven text
4. Placera en hink eller ett oljetråg under Pegasus 4-vägshydraulblock     och koppla loss hydraulslangarna. Koppla inte loss slangarna från     hydraulkolvarna.5. Använd en 17mm skruvnyckel eller hylsa för att lossa på låsmuttern     och avlägsna 4-vägshydraulblocket.

ägare
Maskinskriven text
 6. Avlägsna svarta kraftuttagskonerna från framsidan, vänster och höger sida på 4-vägsväxellådan med en      13mm hylsa. ILS-systemet använder ett allomfattande kåpsystem.7. Avlägsna fästplattan till transportlåsets rep och repet från låsets öppningsmekanism. Fästplattan är enkelt     monterad till gängorna på bulten som håller fast kulleden i länkaget.8. När repets fästplatta är avlägsnat måste låsmekanismen justeras. Manövrera mekanismen manuellt för att koppla     ifrån låsen tills det når sin mekaniska gräns.9. Justera de gängade sprintarna. Lossa på låsmuttern och skruva på den gängade sprinten tills den är helt i nivå     med eller sticker ut maximalt 1mm ovanför plåtens yta. Dra åt alla tre låsmuttrar ordentligt. Kontrollera att alla tre     sprintar är justerade likadant och återjustera omnödvändigt
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10(A)c.  Montering av hydraulventilblock. 

Ett hydrauliskt förgreningsblock är utrustat med eletriska solenoidventiler som används för att styra lyftkolvarna 
på klippaggregaten. 
 

 
 
 
 
Att montera ventilblocket: 

 
 
 
 
 
 
 

Hållarbygeln förhindrar att kopplingskroppen 
vrids. Notera spelet i änden.

Kopplingar monterade på chassits växellåda.

Hydraulventilblock med skydd monterat 
på undersidan. 

Inkoppling av slangar till styrblock

ägare
Maskinskriven text
5. Montera hållarbygeln med en M8x25 bult och låsmutter, dra sedan     åt kopplingens kvarhållningsögla på bygeln med en M8x25 bult, vanlig     mutter och låsmutter enligt bilden. Notera att bulten inte får dras åt mot     läppen på kopplingen så att den kan flyta något när den är i drift.

ägare
Maskinskriven text

ägare
Maskinskriven text
6. Upprepa proceduren på höger sida.7. Koppla in elkontakterna med 2 stift till kopplingens     elkablar om de inte redanta monterats.

ägare
Maskinskriven text
1. Placera skyddet under hydraulförgreningen enligt bilden och dra åt genom ett     av hålen med en M8x60 bult, bricka och låsmutter.

ägare
Maskinskriven text
2. Montera den längre M8x75 bulten genom skyddet, förgreningen     och chassiöglan (varifrån 4-vägshydraulblocket avlägsnades) och     dra åt med en plan bricka och låsmutter.3. Säkerställ att det hydrauliska styrblocket är placerat med vänster     port åt vänster, höger port åt höger, bakre porten bakåt, etc.4. Anslut lyftkolvarnas slangar och dra åt kopplingsanslutningarna.
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10(A)d. Montering av den elektronisk styrmodulen. 

En elektronisk styrmodul innehållande de kretsar som behövs för att styra de hydrauliska 
solenoidventilerna och upplåsningsmekanismen är monterad ovanför chassiväxellådan.
 
 
 
 
Att montera den elektroniska styrmodulen:

 
 
 
 
 
 

 
 

10(A)e. Montering av avståndssensorer. 
Avståndssensorer kontrollerar vingarnas läge för att säkerställa att de elektromagnetiska kopplingarna 
inte kopplas på när drivaxlarna befinner sig i vinklar som skulle kunna skada dem. Sensorerna passar i 
hål i fästplattorna i närheten av gångjärnsrören på vänster och höger vinge. När vingarna rör på sig läser 
sensorerna av målplåtar som svetsats fast på vingarnas gångjärnsrör.
 

Att montera avståndssensorerna: 

 
 
 

10(A)f. Montering av transportlåsets ställdon. 

Ett elektriskt linjärt ställdon används för att släppa på transportlåset som håller fast vingarna i transportläget. 
När ställdonet är aktiverat drar det i en spiralfjäder som släpper på låsen när hydraultryck appliceras för att 
lätta på klippaggregatens vikt på låskolvarna.
 
 

Fastsättning av den elektroniska styrmodulen 
ovanför växellådan på Pegasus-chassit

Proximity sensor fitted to top hole in bracket 
on chassis 

ägare
Maskinskriven text
1. Använd två M12x35 bultar och låsmuttrar för att fästa     styrmodulens monteringsplatta på Pegasus-chassit.     Lådan är placerad ovanför chassiväxellådan och monteras     på den framsidan av lyftkolvarnas torn.

ägare
Maskinskriven text
2. Anslut kablarna från de elektromagnetiska kopplingarna till styrmodulen. Dra kablarna ned till    hydraulförgreningen och dra fast kablarna så att de inte kommer i kontakt med rörliga delar.     Säkerställ att rätt kabel är kopplad till dess motsvarande spole på föregreningen.3. Huvudströmkabeln och joystick-kabeln kan dras genom kanalen i Pegasus-chassit (den röda och     svarta kontakten på huvudströmkabeln kan dras isär för att kunna dras genom kanalen och sedan     fogas samman igen när de väl kommit igenom).4. Dra fast kablarna så att de inte haman vid den primära drivaxelns rotationsområde.

ägare
Maskinskriven text

ägare
Maskinskriven text
1. För in väster och höger sensor genom det ÖVRE hålet i     fästplattorna på chassit.2. Justera de två muttrarna på varje sida av fästplåten tills det     uppstår ett 4mm mellanrum mellan änden på sensorn och mål-    kameran. Det är enklast att använda en 4mm borrbit som bladmått.3. Dra försiktigt åt muttrarna. DRA INTE ÅT DEM FÖR HÅRT,     eftersom detta förstör sensorkroppen.4. Applicera en klick RTV-silikontätning längs muttrarna och gängorna     för att förhindra att muttrarna lossnar under drift. Använd endast lätt     Loctite eller liknande gänglåsning  om RTV inte finns tillgängligt.



TRIMAX Pegasus Series 3 (ILS) Operator’s Manual Supplement 
International Edition 

© Trimax Mowing Systems (NZ) Ltd, April 2011 

Part Number: OpmanPS(ILS)0411 Page 18 

Att montera transportlåsets ställdon: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

10(A)g. Montering av joystick-spaken. 

Joystick-spaken passar på styrspaken för den externa hydrauliken och gör det möjligt för operatören att 
trycka på en knapp och manövrera spaken med en hand. Traktorer varierar; i ett fåtal fall kan spaken 
behöva modifieras.    Den valda externa hydraulporten måste få energi när spaken med joysticken på 
dras eller lyfts. Olja ska kunna flöda fritt tillbaka till traktorns reservoar när spaken för extern hydraulik 
trycks framåt eller nedåt.  

 

 
 
 
Att montera joystick-spaken:

 
 
 
 
 

Vissa traktorer har andra gängor på spakarna medan andra kräver anpassade förlängningar. Om joysticken 
inte kan monteras direkt på den externa hydraulspaken och/eller en anpassad förlängning krävs för att placera 
joysticken där operatören kan manövrera den enklare, kan adaptrar finnas tillgängliga eller kan redan ha 
utvecklats. Kontakta Trimax Mowing Systems för rådgivning.

 

Fastsättning av ställdonets fästplatta på 
baksidan av chassits lyftkolvstorn

Joystick monterad på den externa 
hydraulspaken

Transportlåsets ställdon

ägare
Maskinskriven text
1. Använd två M12x35 bultar och låsmuttrar för att dra fast    upplåsningsmekanismens fästplatta på Pegasus-chassit.

ägare
Maskinskriven text

ägare
Maskinskriven text
2. För upplåsningens bussning genom den ena änden av     upplåsningsfjädern och dra fast den mot armen på Pegasus     upplåsningsmekanism med en M12x45 bult och låsmutter.     Armen har ett slitsat hål. Placera bussningen i mitten av     slitsen innan bulten dras åt.3. Dra den andra änden av fjädern genom slitsen i spjutet på     upplåsningsställdonet och dra åt med en M8x30 bult och     låsmutter.4. Dra M8x45 bulten genom hålet i basen på ställdonet och     skruva på den vanliga M8-muttern tills den när slutet på den     gängade delen. En låsmutter används senare för att fästa     M8x45 bulten till fästplattan men ställdonet måste justeras först. Ställdonet kommer att justeras när     strömmen kopplas in och klippaggregaten är i transportläge.

ägare
Maskinskriven text

ägare
Maskinskriven text
1. Joystick-spaken har en en hon-gänga med M10x1,5mm gänghöjd i     dess bas. Denna gänga passar många externa hydraulspakar men     inte alla. Avlägsna knoppen på den externa hydraulspaken. Montera     en M10-mutter först och skruva fast joysticken på spaken. Säkerställ att    joysticken är i ett läge där alla tre knappar enkelt kan manövreras     medan spaken används och lås fast den i dess rätta riktning med muttern.
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10(A)h. Montering av de sista delarna. 

ILS-systemet ska testas innan de sekundära drivaxlarna monteras och fiberglaskåporna sätts över 
växllådan och kopplingarna. Detta förfarande tas upp i slutet av avsnitt 11(A).
 
 
 

11.11.      FÖRBEREDELSER
SÄKERHET! Läs igenom alla säkerhetsanteckningar, i synnerhet TRAKTOR-
SÄKERHET, DRIFTSÄKERHET, TRANSPORTSÄKERHET, SÄKERHET FÖR 
UNDERHÅLL och SÄKERHET FÖR HYDRAULVÄTSKA, avsnitten 3c - 3g 
sidorna 10 - 11, innan försök till justeringar eller utförande av underhåll görs på klipparen.
 

Instruktioner för anslutning av Pegasus Series 3 (ILS) till traktorn är nästan identiska med de för 
Pegasus av standardmodell. Följande anmärkningar markerar eventuella skillnader.
 
 

11a. Kontroll av traktorns dragstångsläge. 

11b. Dragkrokstyper. 

11c. Justering av klipparens dragkrok. 

11d. Koppla klipparen till traktorn. 

11e. Montering av den primära drivaxeln. 

För alla ovanstående, se bruksanvisningen till Pegasus Series 3.
 
 

11f. Hydraulkonfiguration. 

Se bruksanvisningen till Pegasus Series 3. Som angetts tidigare måste hydraulslangen från 
gräsklipparen kopplas till en extern hydraulport på traktorn som får energi när spaken med 
joysticken på dras eller lyfts. Olja ska kunna flöda fritt tillbaka till traktorns reservoar när spaken 
för extern hydraulik trycks framåt eller nedåt.
 
 

11g. Anslutning av hydraulik. 

Se bruksanvisningen till Pegasus Series 3. Om gräsklipparen är utrustad med elektriska bromsar 
som tillbehör måste även de kraftiga kablarna som används för att ge ström till bromsarna 
användas för att driva ILS-systemet. 
 

11h. Anslutning av baklyktor och elektriska bromsar (tillbehör).

Se bruksanvisningen till Pegasus Series 3. Säkerställ att hyraulslangen är kopplad till den externa 
hydraulventilen som styrs av spaken som joysticken monterats på.
 
 

11h(i). Anslutning av strömkablar till ILS. 

Det är två kablar som måste anslutas innan ILS-systemet fungerar
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Att koppla in ILS-kablarna:

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

11i. Fastsättning av hydraulslangar och kablar. 

Se bruksanvisningen till Pegasus Series 3. 
 
 

11j. Anslutning av transportlåsets öppningssrep. 

Detta avsnitt gäller inte längre eftersom transportlåsets öppning på ILS-systemet styrs av joysticken.

 
 

11k. Koppla loss klipparen från traktorn. 

Se bruksanvisningen till Pegasus Series 3.
 
 
 

11(A).11(A).  SSYSTEMKONTROLLER
SÄKERHET! Läs igenom alla säkerhetsanteckningar, i synnerhet TRAKTOR-
SÄKERHET, DRIFTSÄKERHET, TRANSPORTSÄKERHET, SÄKERHET FÖR 
UNDERHÅLL och SÄKERHET FÖR HYDRAULVÄTSKA, avsnitten 3c - 3g sidorna 
10 - 11, innan försök till justeringar eller utförande av underhåll görs på klipparen. 

 

11(A)a. Preliminära kontroller och justering av upplåsningsställdonet. 

Anslutning av joysticken till gräsklipparkabeln

Anslutning av huvudströmkabel

ägare
Maskinskriven text
1. Anslut joystick-kabeln till joysticken med 4-stiftskontakten och     säkerställ att kontakten och hylsan klickar samman ordentligt.

ägare
Maskinskriven text
3. Anslut huvudströmkabeln till de nyinstallerade traktorkablarna     med de röda och svarta kontakterna. Säkerställ att rött går till     rött och svart till svart (kontakten kan tas isär och återmonteras    om polariteten inte matchar).4. Se till att alla kontakter är fullständigt sammankopplade     eftersom dåliga anlutningar orsakar elektriska fel.

ägare
Maskinskriven text
1. Vrid traktorns tändning till ON-läget men starta inte motorn. Eftersom klippagregaten är nedfällda ska     båda avståndssensorerna lysas upp och signalera att kopplingarna är på. Om sensorerna inte lyser,     se felsökningskapitlet i denna bruksanvisning.2. När strömmen är på ska ställdonet vara i utsträckt läge. Ett tryck på
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11(A)b. Justering av hydraulventilblocket. 
Vid manövrering av den individuella lyftfunktionen måste stigningsgraden på klippaggregaten på sidorna 
justeras för att säkerställa att klippaggregatens drivaxlar slutar rotera innan aggregaten når fullt upprest 
läge. Vid denna punkt når drivaxlarnas kardanknutar en sådan vinkel att de inte längre kan rotera. Om 
knivarna fortfarande roterar kommer kardanknutarna att låsas och stoppa knivarna plötsligt. Detta lägger 
enorm belastning på kardanknutarnas ok och de elektromagnetiska kopplingarna och detta resulterar i 
dyra skador.

 

VARNING! Idealiskt sett ska följande justeringar göras medan hydrauloljan är varm. 
Om oljan är kall ska en preliminär justering göras, men en ytterligare justering måste 
utföras första gången gräsklipparen har använts tillräckligt länge för att hydrauloljan 
ska ha uppnått normala drifttemperaturer. 

För att justera klippaggregatens stigningshastighet:

ägare
Maskinskriven text
    aktiveringsknappen på joystickspaken ska få upplåsningsställdonet att dras in. När knappen släpps ska     ställdonet återgå till dess utsträckts läge. Om detta inte sker var god se felsökningskapitlet i denna     bruksanvisning.3. Kontrollera att området är tomt på åskådare, i synnerhet barn, och starta traktorns motor.     KOPPLA INTE IN KRAFTUTTAGET.4. Använd den spaken för extern hydraulik för att lyfta alla klippaggregat till transportläget. Kontrollera att alla    klippaggregat är på sina platser och att låsen är ordentligt låsta. Se bruksanvisningen till Pegasus Series 3     för detaljer. Om hydraulspaken trycks nedåt ska klippaggregaten stanna kvar i transportläget.5. Stäng av traktorns motor.6. Montera M8x45-bulten i basen på upplåsningsställdonet genom ett av hålen i fästplattan. Transportlåsets     bultar ska precis röra vid deras motsvarande låsöppningssprintar och ställdonsfjädern ska varken ha för     mycket spänning eller för mycket slakhet. Om fjädern är spänd flyttar du den ett hål framåt.7. Kontrollera att området är tomt på åskådare, i synnerhet barn, och starta traktorns motor.     KOPPLA INTE IN KRAFTUTTAGET.8. Dra spaken för externa hydraulik bakåt för att kraftge Pegasus lyftkolvar.9. Tryck in och håll kvar aktiveringsknappen på joystick-spaken. Alla lås ska öppnas.10. Om spaken för extern hydraulik nu trycks framåt och nedåt, ska alla klippaggregat sänkas ned till marken.       Håll joystick-spakens aktiveringsknapp intryckt tills alla klipparegatet passerat sina transportlås.

ägare
Maskinskriven text
1. Kontrollera att området är tomt på åskådare, i synnerhet barn, och starta traktorns motor.     KOPPLA INTE IN KRAFTUTTAGET.2. Starta med alla klippaggregat nedsänkta till marken.3. Ställ in motorvarvtalen til 540 v/min vid kraftuttaget men KOPPLA INTE PÅ KRAFTUTTAGET.4. Flödesavledarens justering sitter på vänster sida av hydraulförgreningen. Justeringsventilen reguleras     av en ställskruv som sitter på plats med hjälp av en låsmutter. Placera en 4mm sexkantsnyckel i änden     av justeraren för att förhindra att den snurrar medan du lossar på låsmuttern med en 14mm skruvnyckel.5. Tryck in den vänstra väljarknappen ovanpå joystick-spaken och dra den externa hydraulspaken bakåt     för att höja upp enbart det vänstra klippaggregatet. Håll knappen intryckt tills det låsts i transportläget.     Optimal tid är mellan 10 och 15 sekunder. Om hydrauloljan är kall är det bäst att sikta på 10 sekunder.6. Om justering krävs, vrid justeringsskruven lite åt gången, medsols för att sakta ned stigningshastigheten     eller motsols för att öka den.7. För att sänka ned vänster klippaggregat trycker du in och håller kvar den vänstra väljarknappen ovanpå    joystick-spaken. Samtidigt trycker du in aktiveringsknappen för att spänna låsöppningsfjädern och ge     kraft till lyftkolven.8. När transportlåset släpper sänker du ned vänster klippaggregat till marken genom att trycka     hydraulspaken framåt och nedåt. Båda knapparna kan släppas när klippaggregat passerat låstornet.9. Repetera steg 6-8 tills korrekt stigningshastighet uppnåtts.
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10. Lås fast justeringsskruven på dess plats. Håll justeringsskruven med sexkantsnyckeln för att förhindra att 
     den snurrar när du drar åt låsmuttern på flödesavledningsventilen.

 

VARNING! Hydraulförgreningen MÅSTE justeras igen vid byte från 2-kniviga klippsystem 
av standardmodell till BladeRunner QuatroTM eller UltraTM multi-knivsystem som finns 
som tillbehör. Underlåtenhet att göra detta resulterar i skador på transmissionen.
 

 
 

11(A)c. Test av systemet. 

 

FÖRSIKTIGHET: Det bakre klippaggregatet har inte någon elektromagnetisk koppling och är 
inte utformad för att lyftas medan traktorns kraftuttagsdrift är påkopplad. Om traktorns 
kraftuttag är påslaget ska endast sidoaggregaten lyftas genom att välja antingen vänster eller 
höger knapp på joystick-spaken. Det är viktigt att hålla knappen intryckt tills aggregatet 
antingen låsts i tranportläget eller tills den externa hydraulspaken är i nedåtriktat/flytande läge. 
Om knappen släpps kommer olja flöda till de andra lyftkolvarna och det bakre klippaggregatet 
lyfts plötsligt. 

 

ägare
Maskinskriven text
1. Vrid traktorns tändning till ON-läget men starta inte motorn. 2.  När strömmen är på ska ställdonet vara i utsträckt läge. Ett tryck på aktiveringsknappen på joystickspaken     ska få upplåsningsställdonet att dras in. När knappen släpps ska ställdonet återgå till dess utsträckts läge.     Om detta inte sker var god se felsökningskapitlet i denna bruksanvisning.3. Kontrollera avståndssensorerna med klippaggregaten i upphöjt (transport-) läge. Indikatorlampan ska inte     lysa. Om den gör det plockar sensorn upp ett falskt mål. Kontrollera om det finns främmande föremål i     området som kan aktivera sensorn.4. Kontrollera att området är tomt på åskådare, i synnerhet barn, och starta traktorns motor.     KOPPLA INTE IN KRAFTUTTAGET5. Sänk ned alla klippaggregat till marken i enlighet med instruktionerna i avsnitt 13c och 13d i denna     bruksanvisning.6. Kontrollera avståndssensorerna med klippaggregaten i nedsänkt läge. Varje avståndsomkopplare har en     LED-indikatorlampa inuti kroppen. Indikatorlamporna ska vara synliga. Om lamporna inte lyser, justera     sensorn närmare målkameran. Det ska vara ett mellanrum på omkring 4mm. Kontrollera alla kabelanslutningar.7. För att kontrollera att de elektromagnetiska kopplingarna kopplar till och från på rätt sätt ska följande sekvens     av instruktioner utföras. Två personer krävs för att utföra detta.8. Försök vrida på den yttre delen (den med mindre diameter) på vänster koppling. Den ska inte kunna vridas     med klippaggregaten nere och tändningen påslagen. Om den roterar fritt, se felsökningskapitlet i denna    bruksanvisning innan du går vidare.9. Se till att en person hjälper dig med att trycka in och hålla kvar den vänstra knappen på joystick-spaken. Den     yttre delen av kopplingen ska nu kunna rotera fritt. Om inte, kontrollera joystickens kabelanslutning vid kontakten.10. Försök vrida på den yttre delen (den med mindre diameter) på höger koppling. Den ska inte kunna vridas med      klippaggregaten nere och tändningen påslagen. Om den roterar fritt, se felsökningskapitlet i denna       bruksanvisning innan du går vidare.11. Se till att en person hjälper dig med att trycka in och hålla kvar den högra knappen på joystick-spaken. Den       yttre delen av kopplingen ska nu kunna rotera fritt. Om inte, kontrollera joystickens kabelanslutning vid kontakten.12. Höj upp alla klippaggregat till transportläget med hjälp av den externa hydraulspaken.13. Sänk ned alla klippaggregat till marken enligt instruktionerna i avsnitt 13c och 13d 1-4 i denna bruksanvisning.14. Lyft enbart vänster klippaggregat enligt steg 8-9.15. Sänk ned vänster klippaggregat enkligt steg 14-17.16. Repetera proceduren för höger klippaggregat och följ stegen 6-7 och 10-13.17. När du anser att alla lyft- och nedsänkningsfunktioner fungerar korrekt kan maskinen börja användas på ett gräsområde.18. Koppla inte in kraftuttaget innan klippaggregaten är nedsänkta.
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11(A)d. Montering av de sekundära drivaxlarna. 

De ursprungliga drivaxlarna till vänster och höger klippaggregat ska kasseras. Nya drivaxlar utrustade 
med flänskopplingar tillhandahållls för att passa de elektromagnetiska kopplingarna.

 
 
Att montera de sekundära drivaxlarna:

 
 
 

 
 

11(A)e. Montering av kåpsystemet. 

Transmissionen och den elektroniska modulen skyccas av en fiberglaskåpa i två delar. När den är 
monterad lämnas den bakre delen oftast på plats medan den främre delen medger tillgång till de flesta 
delar som kräver service.

 
 
 
 
 
Att montera kåpsystemet:
1. Montera den bakre delen av kåpsystemet med två M8x16 bultar, 
    fjäderbrickor och planbrickor.
 
 
 
 
 
 
 

2. Haka fast den främre delan av kåpsystemet i den bakre 
    delen. 

 
 

 
 
 
 
 
3. Dra fast botten mot de två fästena med hjälp av två M12x30 bultar, 
    fjäderbrickor och kraftiga planbrickor.
 
 
 
 

Drivaxel monterad på koppling. 
Säkerhetskedja ansluten.

Fastsättning av kåpsystemet på chassit 
(lufttrycksskruvdragare visas)

Snabbfästen i den främre kåpan i slitsar i den 
bakre kåpan. 

Fastsättning av främre kåpa

ägare
Maskinskriven text
1. Montera den sekundära drivaxel flänsen på den elektromagnetiska     kopplingen med sex (6) M10x30 bultar.2. Dra ut drivaxeln och montera snabbkopplingsoket på klipp-    aggregatets växellåda. Säkerställ att okets låssprint sitter korrekt     i spåret.3. Sätt fast säkerhetskedjorna på drivaxelkåpan och säkerställ att de     inte sitter för hårt. Kåpan måste kunna ligga still medan drivaxeln     roterar.

ägare
Maskinskriven text
4. Det bakre klippaggregatets drivaxel kan återmonteras vid detta skede. Säkerställ att okets låssprint sitter     korrekt i spåret.5. Sätt fast säkerhetskedjorna på drivaxelkåpan och säkerställ att de inte sitter för hårt. Kåpan måste kunna     ligga still medan drivaxeln roterar.
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12.12.       ÅTGÄRDER INNAN DRIFT
SÄKERHET!  Läs igenom alla säkerhetsanteckningar, i synnerhet de angående 
SÄKERHET FÖR UNDERHÅLL, avsnitt 3f sidan 11, innan några försök görs till justeringar 
eller utförande av underhåll på klipparen.
 

 

12a. Dagliga kontroller. 

Se bruksanvisningen till Pegasus Series 3
 
 
 

13.13.     DRIFT OCH JUSTERINGAR
SÄKERHET! Läs igenom alla säkerhetsanteckningar, i synnerhet TRAKTORSÄKERHET, 
DRIFTSÄKERHET, TRANSPORTSÄKERHET, SÄKERHET FÖR UNDERHÅLL och SÄKERHET 
FÖR HYDRAULVÄTSKA, avsnitten 3c - 3g sidorna 10 - 11, innan försök till justeringar eller 
utförande av underhåll görs på klipparen. 

 

13a. Lyftning och nedsänkning av klippaggregaten - Allmänt. 

13b. Transportkabeln. 

För ovanstående, se bruksanvisningen till Pegasus Series 3.
 
 

13c & 13d. Lyftning och sänkning av klippaggregaten. 

 

 

VARNING! Traktorns kraftuttagsdrift MÅSTE kopplas ur innan det BAKRE klippaggregatet 
höjs upp. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i allvarliga skador på det bakre 
klippaggregatets drivaxel och andra komponenter.
 

Den tredje knappen på joystick-spaken (aktiveringsknappen) manövrerar ett linjärt ställdon som spänner en 
fjäder i upplåsningsmekanismen. När traktorns hydraulik ges kraft (lyftning) låser dragfjädern upp transportlåset 
vilket gör det möjligt för klippaggregaten att sänkas ned till marken. 

 
Att sänka ned alla klippaggregat: 

ägare
Maskinskriven text
Det individuella lyftsystemet (ILS) för Pegasus Series 3 gräsklippare gör det möjligt för operatören att oberoende lyfta och sänka vänster och/eller höger klippaggregat genom att välja en knapp på ILS joystick-spak och manövrera traktorns externa hydraulik. Detta kan göras utan att koppla ur traktorns kraftuttagsdrift. ILS omfattar även ett elektroniskt upplåsningssystem som styrs av en tredje knapp på joystickspaken.ILS-systemet använder en elektro-hydraulisk styrning för att distribuera olja till gräsklipparens hydrauliska lyftkolvar. När vänster knapp väljs på joystick-spaken, stängs oljan av till den högra och bakre lyftkolven. Medan knappen är intryckt manövrerar den externa hydraulkretsen enbart lyftkolven till det vänstra klippaggregatet. Driften till det vänstra klippaggregatet kopplas ur genom en elektromagnetisk koppling så fort knappen släpps. Om det vänstra klippaggregatet är i upphöjt läge håller en avståndssensor den vänstra kopplingen urkopplad även om knappen på joystick-spaken släpps. Kopplingen kopplas inte in igen förrän klippaggregatet sänks ned till en acceptabel arbetshöjd.

ägare
Maskinskriven text
1. Tryck in och håll kvar “upplåsningsknappen” på joystick-spaken.2. Ge kraft till hydrauliken med hjälp av den externa hydraulspaken. Vingarna kommer att röra sig något och     transportlåsen kopplas ur.
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3. Manövrera den externa hydraulspaken för att sänka ned alla klippaggregat.  
4. När transportlåsen passerat sina hus kan upplåsningsknappen släppas.  
   
För att koppla in drift till gräsklipparen: 
5. Koppla in kraftuttagsdriften enligt beskrivningen i Pegasus bruksanvisning. 
  
För att lyfta det vänstra klippaggregatet vid klippning: 

 För att lyfta sänka ned vänster klippaggregat när det har lyfts och låsts på plats: 

 
För att lyfta det högra klippaggregatet vid klippning: 

   För att lyfta sänka ned höger klippaggregat när det har lyfts och låsts på plats: 

   
För att lyfta det bakre klippaggregatet: 
18. Koppla ur driften till kraftuttagets axel innan du lyfter det bakre klippaggregatet

 

FÖRSIKTIGHET: Det bakre klippaggregatet har inte någon elektromagnetisk koppling 
och är inte utformad för att lyftas medan traktorns kraftuttagsdrift är påkopplad. Om 
traktorns kraftuttag är påslaget ska endast sidoaggregaten lyftas genom att välja antingen 
vänster eller höger knapp på joystick-spaken. Det är viktigt att hålla knappen intryckt tills 
aggregatet antingen låsts i tranportläget eller tills den externa hydraulspaken är i 
nedåtriktat/flytande läge. Om knappen släpps kommer olja flöda till de andra lyftkolvarna 
och det bakre klippaggregatet lyfts plötsligt.
 

VARNING! KOPPLA ALLTID IFRÅN TRAKTORNS KRAFTUTTAG OCH VÄNTA TILLS ALLA 
RÖRLIGA DELAR STANNAT INNAN DU MANÖVERAR KONTROLLERNA FÖR ATT LYFTA DET 
BAKRE KLIPPAGGREGATET.
 

 
 

13e. Att starta en ny klippare första gången. 

Se bruksanvisningen till Pegasus Series 3. Den enda skillnaden är att det inte finns något behov av att 
avlägsna drivaxlarna. Det bakre klippaggregatet kan sänkas ned och startas enskilt, sedan ett sidoaggregat, 
följt av det andra sidoaggregatet när det första går fritt.

ägare
Maskinskriven text
6. Tryck in och håll kvar den “Vänstra” knappen på joystick-spaken.7. Ge kraft till hydrauliken med den externa hydraulspaken. Klippaggregatet kan lyftas till låsläget om så önskas.     Så fort den “Vänstra” knappen trycks in, kopplas kraften ur den vänstra kopplingen. Om klippaggregatet lyfts     ovanför dess normala drifträckvidd låter inte avståndssensorn kopplingen att kopplas in igen förrän klippaggregatet     sänkts ned igen. Håll knappen intryckt tills klippaggregatet är fullständigt lyft.

ägare
Maskinskriven text
8. Tryck in och håll kvar “Vänster” knapp och “Upplåsningsknappen” på joystick-spaken.9. Ge kraft till hydrauliken med hjälp av den externa hydraulspaken. Transportlåset släpper.10. Sänk ned klippaggregatet till marken genom att trycka den externa hydraulspaken framåt och nedåt.11. “Upplåsningsknappen” kan släppas när transportlåset passerat sitt hus, men håll “Vänster” knapp inne tills       klippaggregatet når marken.

ägare
Maskinskriven text
12. Tryck in och håll kvar den “Högra” knappen på joystick-spaken.13. Ge kraft till hydrauliken med den externa hydraulspaken. Klippaggregatet kan lyftas till låsläget om så önskas.       Så fort den “Högra” knappen trycks in, kopplas kraften ur den vänstra kopplingen. Om klippaggregatet lyfts       ovanför dess normala drifträckvidd låter inte avståndssensorn kopplingen att kopplas in igen förrän klippaggregatet       sänkts ned igen. Håll knappen intryckt tills klippaggregatet är fullständigt lyft.

ägare
Maskinskriven text
14. Tryck in och håll kvar “Höger” knapp och “Upplåsningsknappen” på joystick-spaken.15. Ge kraft till hydrauliken med hjälp av den externa hydraulspaken. Transportlåset släpper.16. Sänk ned klippaggregatet till marken genom att trycka den externa hydraulspaken framåt och nedåt.17. “Upplåsningsknappen” kan släppas när transportlåset passerat sitt hus, men håll “Höger” knapp inne tills       klippaggregatet når marken.
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13f. Justering av transporthjulens bromsar. 

13g. Klipphöjd. 

13h. Att färdas mellan klippjobb. 

13i. Påbörja och avsluta en klippning. 

13j. Inkörning. 

13k. Drifttips. 

För alla ovanstående, se bruksanvisningen till Pegasus Series 3.
 
 
 

14.14.  SSERVICE OCHD UNDERHÅLL
SÄKERHET! Innan försök att göra några justeringar eller utföra underhåll på din Trimax 
Stealth Series 2 klippare, repetera alla säkerhetsföreskrifter, i synnerhet SÄKERHET FÖR 
UNDERHÅLL, avsnitt 3f, sidan 9

 
 

14a. Skyddskåpor av rostfritt stål. 

14b. Spänning av drivremmar. 

14c. Byte av drivremmar. 

14d. Knivar. 

För alla ovanstående, se bruksanvisningen till Pegasus Series 3. 

 
 

14e. Byte av knivar. 

Se bruksanvisningen till Pegasus Series 3. 
 ANM: Multi-knivsystem finns för närvarande som tillbehör till Pegasus Series 3 på vissa marknader. 
Tillbehöret BladeRunner QuatroTM gör det möjligt att montera fyra knivar av typen fling-tip på varje knivaxel, 
medan BladeRunner UltraTM har sex knivar per axel. De extra knivarna skänker betydande extra drivkraft till 
axeln. Det krävs mer vridmoment för att starta och knivarna fortsätter rotera mycket längre när traktorns drivning 
kopplas ifrån. Detta har följder för ILS-systemet.

 

VARNING! Om Bladerunner QuatroTM eller Bladerunner UltraTM klippsystem är monterade 
på Pegasus Series 3 ILS, MÅSTE den hydrauliska styrventilen ÅTERSTÄLLAS för att förhindra 
skador på drivaxlarna på vänster och höger klippaggregat.
 

 
 

14f. Vajerrullskrapor. 

14g. Fasta rullskrapor. 
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14h. Anti-studsmedar. 

14i. Viktöverföringskit. 

14j. Smörjning. 

14k. Underhåll av drivaxel.

14l. Växellådsolja. 

14m. Kontroll av väghjulens däck. 

14n. Kontroll av väghjulens lager. 

14o. Rengöring av klipparen. 

För alla ovanstående, se bruksanvisningen till Pegasus Series 3.
 
 
 

15.15.  SSERVICESCHEMA
Se bruksanvisningen till Pegasus Series 3.
 
 
 

16.16.      FELSÖKNING
ILS anänder ett enkelt 12-volts elektriskt system med delar som är enkla att byta ut. Diagnos på 
elektriska problem kan enkelt ställas av en bilelektriker eller annan yrkeselektriker med 
lågspänningscertifikat. De flesta problem som uppstår kan diagnosticeras och korrigeras med hjälp 
av följande information nedan. Om felsökningsstegen inte korrigerar problemet, kan specialisthjälp krävas.  
  
Allt som täcks i detta avsnitt av bruksanvisningen till Pegasus Series 3 gäller. Ytterligare ämnen börjar 
från avsnitt 16o.  

 

 
 

16a. Klipparen vibrerar omåttligt. 

16b. Drivremmarna slirar. 

16c. Olja eller fett på drivremmar. 

16d. Omåttliga hästkrafter behövs för att köra klipparen. 

16e. Omåttliga spår efter traktorns hjul eller dålig klippyta. 

16f. Klipparen skalperar omåttligt. 

16g. Dålig klippning och spridning på enbart sidoaggregat. 

16h. Klippaggregaten följer inte markens konturer. 

16i. Klippaggregatens medar lämnar märken i turfen vid konturföljning. 



TRIMAX Pegasus Series 3 (ILS) Operator’s Manual Supplement 
International Edition 

© Trimax Mowing Systems (NZ) Ltd, April 2011 

Part Number: OpmanPS(ILS)0411 Page 28 

16j. Knivarna lämnar uddigt mönster på klippt gräs vid låg klipphöjd. 

16k. Bakre klippaggregat river upp under drift. 

16l. Baklyktor eller transporthjulsbromsarna fungerar ej. 

16m. Väghjulen slirar och skadar turfen vid klippning. 

16n. Den primära drivaxelns homokinetiska led går sönder. 

För alla ovanstående, se bruksanvisningen till Pegasus Series 3.
 
 

16o. Låsöppningens ställdon fungerar inte som väntat. 

1. Ingen kraft från batteriet. Kontrollera följande: 

 Att traktorns tändning är påslagen. 

 Att huvudströmkabeln är ordentligt ansluten. 

 Att huvudströmkabelns säkring inte löst ut. 
 Att det finns en bra anslutning mellan batteriet och huvudströmkabeln. 

 Tändningskabeln till huvudströmsreläet. 
2. Joystick-knapp fungerar inte: Kontrollera joystick-spakens kabelanslutning. 

 
ANM: Om nödvändigt kan upplåsningsmekanismen manövreras manuellt genom att kopplas loss 
läsöppningsfjädern och använda det medföljande dragrepet. Instruktioner för detta finns i bruksanvisningen 
till Pegasus Series 3.

 
 

16p. Elektromagnetisk koppling tar inte, eller drivning saknas på vänster och/eller 
        höger klippaggregat.

1. Ingen kraft från batteriet. Kontrollera följande: 

 Att traktorns tändning är påslagen. 

 Att huvudströmkabeln är ordentligt ansluten. 

 Att huvudströmkabelns säkring inte löst ut. 
 Att det finns en bra anslutning mellan batteriet och huvudströmkabeln. 
 Tändningskabeln till huvudströmsreläet. 

2. Avståndssensorn registrerar inte målet:  
 Justera sensorn så att den hamnar inom 4mm från målkameran. 

 Avståndssensorn är skadad. Byt ut sensorn. 
3. Kopplingen är trasig: Byt ut den elektromagnetiska kopplingen. 
 
 

16q. Klippaggregaten lyfts inte som väntat. 
1. Den externa hydrauliken lyfter inte klippaggregaten alls: Kontrollera att hydraulslangen är ansluten till rätt 
    traktorport.  
2. Vänster eller höger individuell höjning fungerar inte. Kontrollera följande: 

 Att traktorns tändning är påslagen. 

 Huvudströmkabelns anslutning. 

 Huvudströmkabelns säkring. 

 Batterianslutningen. 

 Tändningskabeln till huvudströmsreläet. 
 Joystick-spakens kabelanslutning. 
 Alla anslutningar till hydraulförgreningen. 

3. Bakre klippaggregat lyfts med vänster eller höger klippaggregat. Kontrollera följande: 

 Joystick-spakens kabelanslutning. 
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 Alla anslutningar till hydraulförgreningen. 
 
 

16r. Den elektromagnetiska kopplingen släpper inte. 

1. Avståndssensorn fungerar inte. Kontrollera följande: 

 Främmande föremål påverkar sensorn - rengör området runt sensorn. 

 Sensorn är skadad - byt ut. 
2. Kopplingen kärvar mekaniskt: Byt ut eller reparerar koppling. 

 
 

16s. Knivarna slutar rotera plötsligt när vänster och höger klippaggregat närmar 
        sig fullständigt upplyft läge. 

1. Hydraulförgreningen är felaktigt justerad: Se avsnitt 11(A)b på sidan 22-23 i denna  
bruksanvisning för justeringsinstruktioner. 

 
 

16t. Elektriskt kopplingsschema. 
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16u. Hydraulkretsritning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.17.  TTRANSPORT AV KLIPPAREN
Se bruksanvisningen till Pegasus Series 3.
 
 
 

18.18.      FÖRVARING
Se bruksanvisningen till Pegasus Series 3.
 
 
 

19.19.  RREKOMMENDERADE VERKTYG
Se bruksanvisningen till Pegasus Series 3.
 
 
 

20.20.  BBULTAR OCH MUTTRAR
Se bruksanvisningen till Pegasus Series 3.
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21.21.  RREKOMMENDERADE RESERVDELAR
Se bruksanvisningen till Pegasus Series 3.
 
 
 

22.22.  PRESERVDELSLISTA
Endast delar som utgör ILS-systemet listas i följande avsnitt. Alla delar till Pegasus Series 3 kan 
hittas längst bak i bruksanvisningen till Pegasus Series 3.    Trimax Mowing Systems är ett 
framstegsvänligt företag som ständigt arbetar för att förfina existerande produkter och utveckla nya. 
 
Som sådant förbehåller det sig för rätten att ändra specifikationerna på sina produkter utan förpliktelser 
gentemot ägare av tidigare sålda enheter. Emellertid så görs varje ansträngning för att hålla nya delar 
kompatibla med de som de ersätter. Där detta ej är möjligt så är det företagets policy att tillhandahålla 
passande reservdelar för alla maskiner minst tio år efter fabrikationsdatum. I många fall är reservdelar 
fortfarande tillgängliga för mycket äldre maskiner än så. Anskaffande av reservdelar borde aldrig vara 
ett problem om de begärda artikelnumren alltid anges i kombination med maskinens serienummer.  

 

 Reservdelsdata består av sprängskisser eller tvärsnitt av bilder och åtföljande reservdelstabeller vilka läses 
enligt följande: 

1. Item/Föremål:  Föremålsnumret är identifieringsnumret från illustrationen. Till exempel, föremål 3 på 
illustrationen pekar på en komponent som motsvarar föremål 3 i den åtföljande tabellen. 

2. Part Number/Artikelnummer:  Artikelnumret är numret genom vilket komponenten kan identifieras 
 

    och beställas från Trimax Mowing Systems och dess nätverk av återförsäljare
 

3. Beskrivning: Denna kolumn innehåller reservdelens namn och beskrivning.
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ANTECKNINGAR
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