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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 dom 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 Trimaxgräsklippare har utformats för att utföra sin uppgift effektivt och med ett 
minimum av underhåll. Den här handboken tillhandahåller riktlinjer för säkerhet, 
monteringsanvisningar, underhållskrav, reservdelslista och garantiformulär. Vi 
rekommenderar att du noga läser igenom hela handboken 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 manualen 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 du bekantar dig med gräsklipparen och att du läser och skriver 
under garantiregistrerings-certifikatet. 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.  GGARANTIREGISTRERINGSCERTIFIKATARANTIREGISTRERINGSCERTIFIKAT..  

Vart du kan finna garanti-registreringscertifikatet. 
Garantin på denna Trimax-produkt redogörs detaljerat för i garantiregistreringscertifikatet. Detta är 

ett formulär i tre exemplar som ska återfinnas instoppat i bruksanvisningens pärmar. 
  
Syftet med garantiformuläret. 
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: 
1. att maskinen har monterats på rätt sätt och är i ett säkert tillstånd innan den används 
2. att alla relevanta delar har blivit ordentligt smorda före användning 
3. att ägaren och/eller maskinföraren har bekantat sig med den här bruksanvisningen och förstår 

hur man använder den 
4. att ägaren och/eller maskinföraren har blivit instruerad hur man handhar maskinen på ett korrekt 

sätt under de aktuella arbetsförhållandena 
5. att ägaren och/eller maskinföraren är medveten om säkerhetsfrågor vad gäller användandet av 

maskinen 
6. att ägaren och/eller maskinföraren har blivit instruerad i hur maskinen sköts, underhålls och 

smörjs 
7. att ägaren är nöjd med maskinens prestanda. 
  
Vad man ska göra om garantiregistreringscertifikatet inte levererats med maskinen. 

Om garantipapperen saknades när maskinen levererades och togs i tjänst kontakta omedelbart 

ombudet där du köpt maskinen och begär ett nytt certifikat. 
  
Vart handlingarna ska ta vägen. 
Själva garantiregistreringscertifikatet är ett formulär i tre exemplar. De olika sidorna har olika syften: 
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. 

  
Hur man fyller i formuläret. 

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. 
  
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.  
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2.2.  AANGÅENDENGÅENDE  DDENNAENNA  BBRUKSANVISNINGRUKSANVISNING  

Bilder: 
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.  
  
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 Warlod, 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. 
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3.3.  SSÄKERHETÄKERHET..  

  

VARNING! 
  

Gräsklippare är rent allmänt 
potentiellt farliga maskiner och 

måste alltid användas med 
SÄKERHET i åtanke.  

  
Läs instruktionerna noggrant, 

åtlyd 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. 

  
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.  
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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. 
  
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. 
  

 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! 
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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. 



TRIMAX PEGASUS Series 3 Classic Bruksanvisning 
Svenska Utgåvan 

© Trimax Mowing Systems (NZ) Ltd, August 2012 

11 Artikelnr. OpmanG3Classic0812SW 

11. Tillåt ej att människor står alldeles bakom klipparen och rikta ej klipparens tömning mot 
människor, djur, byggnader eller fordon. 

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. 
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 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.  
 
 

3i. Säkerhetsdekaler. 

1. Håll alltid säkerhetsdekaler och skyltar rena och läsliga. 
2. Ersätt säkerhetsdekaler 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. Säkerhetsdekaler kan erhållas från din återförsäljares 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 dekalens skyddspapper. 

 Skala av skyddspapperet på ena sidan och vik det åt sidan för att exponera dekalens 
fästande baksida. 

 Placera dekalen efter behov och tryck området med den exponerade fästytan mot den 
aktuella ytan. 

 Skala sakta av resten av skyddspapperet medan du jämnt pressar ut dekalen 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.  GGODKÄNNANDEFORMULÄRODKÄNNANDEFORMULÄR  FÖRFÖR  SSÄKERHETÄKERHET..  

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

DATUM ARBETSTAGARENS 

NAMNTECKNING 

ARBETSGIVARENS NAMNTECKNING 
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5.5.  IIDENTIFIKATIONDENTIFIKATION  AVAV  DDEKALEREKALER..  

Olika typer av dekaler och deras placering på utrustningen visas i följande illustrationer. 
God säkerhet kräver att du bekantar dig med de olika säkerhetsdekalerna i bildform, 
typen av varning och området eller speciella funktion relaterad till området som kräver ditt 
SÄKERHETSMEDVETANDE. 
 

  
Tänk SÄKERT! Arbeta SÄKERT! 

 
   
KOM IHÅG: Om säkerhetsdekaler har skadats, avlägsnats, blivit oläsliga eller om reservdelar har 

monterats utan dekaler så måste nya appliceras. Nya etiketter kan erhållas från din auktoriserade 
återförsäljare eller direkt från Trimax Mowing Systems. 

C Artikelnr. 424-101-360 

A    Artikelnr. 424-101-080 

B    Artikelnr. 424-100-950 D Artikelnr. 424-101-370 

E Artikelnr. 424-101-170 
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F Artikelnr. 424-100-450 

610 

H Artikelnr. 424-116-100 

493 

G Artikelnr. 424-114-

S Artikelnr. 424-101-350 

N Artikelnr. 424-100-900 M Artikelnr. 424-101-120 L Artikelnr. 424-101-100 

K Artikelnr. 424-101-500 

 

 

J Artikelnr. 424-100-320 

I Artikelnr. 424-100-470 

T Artikelnr. 424-100-001 

P Artikelnr. 424-117-170 Q Artikelnr. 424-117-180 

R Artikelnr. 424-101-400 

O Artikelnr. 424-117-160 
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Dekalernas placering (bokstäverna hänvisar till dekalerna på föregående sidor) 
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7.7.  SSPECIFIKATIONERPECIFIKATIONER  --  MMETRISKAETRISKA  EENHETERNHETER..  

 Angivna vikter är endast ungefärliga och beroende av monterade tillbehör.    Minsta krav för trimning på plan mark - 45-53kW idealiskt för 
de flesta förhållanden. Kan vara beroende av traktorn och dragstångsförlängning.    Tillbehör kanske ej är tillgänliga på vissa marknader. 

ALLMÄNT 

MODELL G3 493 G3 610 

Klippbredd 4926mm 6074mm 

Total bredd 5082mm 6230mm 

Total längd (dragstång indragen) 4120mm 

Transportbredd (standardväghjul) 2500mm 

Transporthöjd 2495mm 3070mm 

Transportlängd (dragstång indragen) 3845mm 

Ungefärlig vikt  2200kg 2400kg 

Rekomenderad minsta kraftuttagseffekt  38kW 42kW 

Maximal traktorstorlek 82kW 

Oklippt cirkeldiamater  Zero turn möjligt 

  

CHASSI 

MODELL Alla modeller 

Dragkrok Smitt stål med hög hållfasthet, justerbar 400mm för längd i steg om 

200mm 

Typ av drivaxel 1-3/8” x 6-splineskopplingar i båda ändar, 80 graders homokinetisk knut 

vid traktoränden 

Hastighet för kraftuttag 540 v/min 

Typ av växellåda T-278 A 

Växellådans utväxling 1:1 

Växellådsolja EP90, 1,5 liter 

Lyftkolvar 76,2 x 38,1mm 

Hydraulsystem Hydraulkolvarna styrs av traktorns externa hydraulreglage 

Hydraulkoppling Standard 1/2” självtätande slanganslutning 

Utriggarens gångjärnslager Förstärkt nylon med hög hållfasthet, 63,6mm inre diameter 

Utriggarens gångjärnslängd Sidor 1010mm, bakre 695mm 

Transportlås Automatiskt “sprint-i-hål”, komprimerbara buffertar för att förhindra 

rörelse 

Öppning av transportlås Manuellt genom att dra i rep, fjärröppning finns som tillbehör 

Standardväghjul & däck Fälgar: stål, 140 PCD x 6 dubbmönster 

Däck: 225R15C 8 belastningsomfång 

Valbara breda hjul & turfdäck Fälgar: stål, 140 PCD x 6 dubbmönster 

Däck: 26x12-12 

Däcktryck (maximalt) 450kPa för standarddäck,  350kPa för turfdäck 

Smörjpunkter Utriggargångjärn (6) 

transportlåsets svängtappar för öppning (2) 

primär drivaxel - se instruktioner 
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KLIPPAGGREGAT 

MODELL G3 493 G3 610 

Klippbredd 1742 / 1742 / 1742mm 2316 / 1742 / 2316mm 

Klipphöjdsomfång 12 – 112mm 

Typ av drivaxel T40, 1-3/8” x 6-splineskopplingar 

Typ av växellåda TV-311 H 

Växellådans utväxling 1:3 

Diameter på växellådans remskiva, alla 

klippaggregat 

240mm 

Antal knivaxlar (vänster/center/höger) 3 / 3 / 3 4 / 3 / 4 

Axelremskivans diameter 157mm 

Styrrullens diameter 116mm 

Knivändarnas diameter - alla aggregat 594mm 

Knivtyper (per axel) 

 - standard 

 - tillbehör 

  

Trimax LazerBladezTM fling-tip knivsystem 

Trimax QuatroTM multi-knivsystem 
Standard fling-tips 

Solida bågknivar 

Andra typer på begäran 

Drivremstyp B section 

Antal drivremmar 2 per klippaggregat 3 per V&H aggregat, 2 på bakre 

klippaggregat 

Drivremsspänning Styrrylle på insidan med kamverkan 

Knivaxelkonstruktion Värmebehandlade hus av gjutlegering och med hög hållfasthet, axlar 

med hög hållfasthet, 35mm koniska rullager, labyrintpackningar 

Styrrullarnas lager Två rullager vardera med dubbeltätning 

Transmissionskåpor Rostfritt stål 

Transportsystem Främre och bakre rullar av fullbredd 

Rullar 165mm i diameter, ändarna formade för skavskydd 

Rullarnas lager Trimax Tri-BoltTM lagersystem, 34.9mm tunga självjusterande rullager, 

3-bultshus, direktsmörjning 

Fästpunkter till utriggare 

 - rullaxlar 

  
 - lutningsaxlar, sidoaggregat 

  

 - lutningsaxlar, bakre aggregat 

  

20mm bultar med hög hållfasthet, smörhbara stålbussningar, 

tryckbrickor av aluminium-brons 
20mm sprintar med mycket hög hållfasthet, smörjbara stålbussningar, 

tryckbrickor av aluminium-brons 

16mm bultar med hög hållfasthet, förstärkta nylonbussningar, 

tryckbrickor av nylon 

Smörjpunkter (per aggregat) Svingbussningar (4 på sidoaggregat, 2 på bakre aggregat) 

knivaxlar (1 per knivaxel, centraliserad) 

rullager (4) 
höjdjusterare (4) 

 drivaxel - se instruktioner 

Växellådsolja EP90, 1,25 liter per växellåda 

TILLBEHÖR  

  

  

Vajerskrapor till rullar 

Fasta skrapor till rullar 

Anti-studsmedar 
Viktöverföringssystem för bakre aggregat 

Turfdäck för transporthjul (se anmärkningar i bruksanvisning) 

Elektriska bromsar (inte tillgängligt med turfdäck) 

 Elite elektrohydrauliska reglage (separat bruksanvisning) 
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8.8.  SSERIENUMMERERIENUMMER..  

Det finns fyra serinummerplattor på Trimax Pegasus Series 3 
Classic. Chassits serienummerplåt är fäst till den främre “A”-

ramen intill parkeringsstödet. De som sitter på klippaggregaten 
återfinns på den yttre överbyggnadens ändplåtar i närheten av 
smörjnipplarna. 
 

 
För att undvika förvirring 
och frustration se till att 
alltid ange serienumret 
när du beställer delar. 
Trimax har tillverkat en 

mängd olika klippare 
under många år. Genom att tillhandahålla serienumret förbigår 
du en arbetsam identifikationsprocess och säkerställer att rätt 
delar kan skickas ut snabbare. Fullständig information finns 
upptaget i ett register angående varje maskin såsom den var 
konfigurerad då den lämnade fabriken. Om serienumret är känt 
så kan förteckningen konsulteras när det uppstår tvivel kring 
vilka delar som behövs. 

 
 
 

9.9.  MMATCHNINGATCHNING  AVAV  UUTRUSTNINGTRUSTNING..  

För att säkerställa ett säkert och pålitligt handhavande av Pegasus Series 3 Classic-klipparen är 

det nödvändigt att använda en traktor med rätt specifikationer. 
  
Traktoreffekt: 

Följande tabell är avsedd att användas som en vägledning då du väljer traktor med passande 
hästkrafter. Det exakt minsta kraftbehovet varierar kraftigt beroende på vilken typ av jobb 
gräsklipparen ska användas till och terrängens branthet. Till exempel så krävs en större traktor 
vid låg klipphöjd i täta gräsförhållanden eller på branta sluttningar. Den maximala 
traktorkeffekten ska ej överstiga 82kW (110hk) för någon av de modeller som visas. 

Kraftuttagskonfiguration: 

Traktorn måste ha ett 1-3/8” kraftuttag med 6 splines och 540 v/min för att passa drivaxeln som 
medföljer maskinen. Kraftuttagsaxeln måste rotera i medsols riktning när den överblickas 
bakifrån traktorn. Använd ej axeladaptrar och kör ej med någon annan hastighet. 
Manöverhastigheter på över 540 v/min kommer att överbelasta klippkomponenterna och leda till 
förtida fel. 

  
Hydrauliska hjälpkopplingar: 

De flesta Pegasus Series 3 Classic-modeller har endast en hydraulslang och kräver bara en 

enkelverkande koppling till traktorn. Idealiskt är om traktorns hjälpventil kan ställas i “float”-läge 
för att göra det möjligt för klippaggregaten att följa konturer exakt. Maskiner utrustade med 
tillbehöret fjärröppnare av transportlås kräver även en returlinjekoppling. Alla slangar är 
utrustade med standard halvtums snabbkopplingar av hanmodell som bör passa de flesta 
traktorer. För mer information om hydraulkopplingar, se avsnitt 11f. 

Modell Klippbredd Minsta kraft som krävs 

G2 493 4.9m (16‘2”) 38kW (50hp) 

G2 610 6.1m (19’11”) 42kW (55hp) 

Chassits serienummerplatta 

Serienummerplatta på klippaggregat 
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10.10.  TTRAKTORNSRAKTORNS  EELLEDNINGARLLEDNINGAR..  

10a Vägbelysning. 

Om maskinen skall transporteras på allmänna vägar kommer de normala kopplingarna för 
fordonsbelysning (baklyktor, blinkers, bromsljus, etc.) krävas. Elkablarna är vanligtvis monterade på 
traktorn som standardutrustning. Om inte, se till att få elkablar monterade på traktorn av en 
kvalificerad tekniker. 
 
 

10b Elkablar för elektriska bromsar. 

Krafttillförsel för drift av bromsenheter: 
Ytterligare elkablar medföljer om Pegasus Series 3 Classic är utrustad med elektriska bromsar. 

Dessa måste monteras på traktorn. De medföljande elkablarna är tjockare än de som normalt 
monteras på traktorer till belysningskretsar. 
  

VARNING! Den elektriska spänningen i sammanhanget är för hög för extra elkablar av 

standardmodell. 

  
Det är av yttersta vikt att all kabeldragning på traktorn utförs på ett korrekt sätt av 
en kvalificerad tekniker. Felaktig kabeldragning av tillbehör på traktorer orsakar ett 
förvånande stort antal eldsvådor, i synnerhet när gräsklippare är inblandade. Fint 
gräsklipp som blåser in i motorutrymmet blir snabbt torrt som fnöske och extremt 
brandfarligt. Om elkablarna hettas upp eller om en kortslutning inträffar kan 

skräpet fatta eld och förstöra traktorn och allt annat i närheten. 
  
När bromsar är monterade medföljer elkablar för traktor med Pegasus Series 3 Classic 
och MÅSTE monteras. Trimax eller dess ombud kan ej hållas ansvariga för skador 
som uppstår som ett resultat av felaktig kabeldragning. Inte heller kommer några 
garantianspråk som ett resultat av felaktig kabeldragning accepteras. 

  

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. 
  
De medföljande elkablarna består av en tung kabel utrustad med terminalanslutningar 
som kopplas direkt till batteriet och leder 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 utrustad med en röd och svart anslutning som matchar klipparens 
tillbehörsutrustning. Placera kabeln så att denna anslutning hamnar någonstans i närheten av de 
hydrauliska hjälpventilerna. 

  

VIKTIGT! Observera rätt polaritet. Bromsarna fungerar ej om styrkretsarna 

ansluts bakvänt och allvarliga skador kan uppstå. 
Brake cancelling switch: 
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Bromsomkopplare: 
Det är inte önskvärt att bromsarna fungerar under alla förhållanden. När klipparen är i transportläge 
bärs den mesta vikten av transporthjulen och bromsarna är viktiga för att hjälpa till vid stopp. Men, 
när klippaggregatet är nedsänkt till arbetsläge, bärs aggregatens hela vikt av deras rullar och 
transporthjulen bär bara klipparchassits vikt. Om bromsarna skulle läggas i vid drift av klipparen är 
det troligt att hjulen skulle låsas och riva upp turfen ur marken. 
 
För att överkomma detta finns möjligheten att slå av och på bromsarna. En omkopplare 
tillhandahålls som skall kopplas in till traktorns bromsljuskrets. Montera den på en plats där den 
syns tydligt och är inom räckhåll för föraren, företrädesvis på traktorns instrumentpanel, eller i 
närheten av reglagen som används för att aktivera andra funktioner på klipparen. Låt en kvalificerad 
tekniker koppla in omkopplaren till bromsljuskabeln som går till släputtaget på traktorn. På detta vis 
påverkar den bara klipparen. Koppla ej inte omkopplaren till kretsen på ett sådant vis att den 
påverkar funktionen hos traktorns bromsljus.  

  
  
  
  
En instruktionsdekal medföljer. Skala av skyddspapperet och placera dekalen 
så nära omkopplaren som möjligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11.11.  FFÖRBEREDELSERÖRBEREDELSER..  

SÄKERHET! Läs igenom alla säkerhetsanteckningar, i synnerhet 

TRAKTORSÄKERHET, DRIFTSÄKERHET, TRANSPORTSÄKERHET, SÄKERHET 
FÖR UNDERHÅLL och SÄKERHET FÖR HYDRAULVÄTSKA, avsnitten 3c - g, innan 
försök till justeringar eller utförande av underhåll görs på klipparen. 

  
  

11a. Kontroll av traktorns dragstångsläge. 

  
  
  
1. Traktorn måste vara utrustad med en dragstång. Om 

dragstången är placerad på ena sidan om krafuttagsaxeln 
kan klipparen komma i kontakt med traktordäcket på den 
sidan vid skarpa svängar. 

 
 
 
 
 
 
 
Dragstången skall vara monterad i centerläget enligt bilden. Se 
bruksanvisningen till din traktor för detaljer. 
 
 
 

Dekal till omkopplare 
för förbikoppling av 

broms 

Felaktigt: traktorns dragstång placerad på 
ena sidan 

Dragstång korrekt monterad i centerläge 
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2. Klipparen huvuddrivaxeln har en homokinetisk led i ena änden. Denna måste kopplas till 
traktorn. 

  
   
Innan arbetet går vidare är det en bra idé att kontrollera att 
skyddshöljet på drivaxelns homokinetiska led inte kommer 
i kontakt med traktorns dragstång och utrustningens 
monteringssprint. På många traktorer kan dragstångens 
höjd ändras genom att montera den upp och ned. Montera 
dragstången om nödvändigt på det andra viset eller hitta 
en annan metod för att hålla den frit från drivaxelns 
skyddshölje. Se bruksanvisningen till din traktor för 
detaljer. 
 
 

 
 
3. Mät höjden på traktorns dragstång från marken till toppen av 
den nedre tungan. Oavsett krafuttagshöljet frigång så 
MÅSTE detta mått vara mellan 350 and 575mm (14 – 23”). På 

traktorer utrustade med däck som är mindre än standard 
kanske detta ej är möjligt att uppnå. Om så är fallet, montera 
däck av standarddiameter eller använd en annan traktor med 
rätt dragstångshöjd. Om drivaxelns skyddshölje kommer i 
kontakt med dragstången, utveckla ett annat sätt att skydda de 
roterande delarna på drivaxeln som följer lokala hälso- och 
säkerhetslagar. 
 
 

 

VARNING! För korrekt drift av klipparen eller kuperad terräng är det EXTREMT 

VIKTIGT att klipparens dragstång har rätt höjd över marken. I synnerhet, om 
klipparens främre del är för låg, kan klippaggregatens rörelse påverkas och 
RESULTERA I BETYDANDE SKADOR! Observera att orsaken till denna skada är 
ENKEL ATT IDENTIFIERA och INTE TÄCKS AV GARANTIN! 

  
  

11b. Dragkrokstyper. 

Olika traktorer kan vara utrustade med olika typer av dragkrokar. Även samma modeller av traktorer 
kan ha olika typer beroende på i vilket land de såldes. Detta gör det nödvändigt att förse klipparen 
med olika dragstångskopplingar. 
  
  
  
  
  
  
Grundläggande traktordragstänger finns av två typer, typen 
med enkel tunga eller den med bygel eller dubbel tunga. 

Kontroll av frigång mellan krafuttaget och 
traktorns dragstång (typexempel) 

Dragkrok med enkel tunga 

Mätning av dragstången höjd från marken 
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Ibland används samma dragstång med en påskruvad 
anslutning för att konvertera den till en bygeltyp. 
 
 
 
 
 
 

Många traktorer som säljs i Europa har en kraftdriven krok. 
Denna består av en smidd krok fäst till en svängande arm som 
hänger under traktorn. Kroken kan länkas till trepunktslyften 
och sänkas ned till marken. Traktorn backas tills kroken är 
alldeles under klipparens dragögla. Föraren använder sedan 
trepunktslyften för att lyfta kroken och lyfter klipparens främre 
del på samma gång. Kroken låses på plats och trepunktslyften 
återgår till sitt normala driftläge. 
 
 

 
 
 
Dessa olika typer av traktordragstänger kräver att Pegasus 
Series 3 Classic har olika typer av dragkrokar som passar. 
Alla är baserade på en uppsättning med en smidd dragögla 
som passar de kraftdrivna kroktyperna. Kraftdrivna krokar 
monterade på traktorer har en större diameter än de sprintar 
som används till andra typer och detta bestämmer dragöglans 
storlek. 
 
 
 
 
 

Samma grundläggande dragögla kan användas med 
traktordragstänger av bygeltyp, men en adapter måste 
monteras till dragöglan för att passa den mindre kroksprinten. 
Adaptern består av en stor plastbussning formad som en 
“stormhatt”. Bussningen skjuts alltid in underifrån så att den 
stora platta ytan förhindrar metall-till-metallkontakt mellan 
dragöglan och traktordragstången när klipparens vikt vilar på 
dragkroken. 

 
 
 
 
För traktorer med en dragstång med enkel tunga är klipparens 
dragögla utrustad med en bygel som ordentligt stöder 
dragkrokssprinten när klipparen är koplpad till traktorn. Bygeln 
MÅSTE VARA MONTERAD när klipparen används med en 
traktor som har en dragstång med enkel tunga. 

Dragkrok av bygeltyp 

Kraftdriven dragkrok (typexempel) 

Standarddragkrok passar traktorer med 
krafdrivna krokanslutningar  

Samma dragögla används med adapter för 
traktordragkrokar av bygeltyp 

Dragögla utrustad med ytterligare bygel för 
användning med traktordragstänger med 

enkel tunga 
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VARNING! Rätt uppsättning för dragögla MÅSTE användas för att passa 

traktorns dragstångstyp annars kan maskinen bryta sig loss och orsaka allvarlig 
skada på klipparen eller traktorn och/eller allvarlig personskada på någon i 
närheten. 
  

   

11c. Justering av klipparens dragkrok. 

Kontrollera klipparens dragstångsläge. Denna kan monteras med båda sidor uppåt. 
  
  
  
  
  
Om traktorns dragstångshöjd är mindre än 450mm (18”), skall 

dragkroken monteras med den smidda dragöglan på 
underisdan av dragkroken. 
 

 
 
 
 
 
 
Om traktorns dragstångshöjd är större än 450mm (18”), skall 

dragkroken monteras med den smidda dragöglan på 
ovansidan av dragkroken. 
 
 
 
 
 
 

Dragkroken fäster till kliparen med två bultar som dras åt med låsmutter. Dragkrokens längd kan 
justeras. Ändring av krokens längd kan regulera radien på den oklippa cirkeln vid svängning 
samtidigt som klippning. Det rekommenderas att dragkroken initialt ställs i det kortaste läget. 
  
  
  
 
  
Att ändra dragkrokens läge: 

1. Avlägsna låsmuttrarna från dragkrokens monteringsbultar 
(24mm eller 15/16” skruvnyckel). 

2. Avlägsna monteringsbultarna. 
 
 

 
 
 
 
3. Välj hålen för önskad längd eller dra loss dragkroken från 
klipparen och vänd på den för att ändra dragkrokshöjden. 
4. Återmontera bultarna, montera muttrarna och dra åt 
ordentligt. 

Dragkrok utrustad med dragögla på 
undersidan 

Dragkrok utrustad med dragögla på 
ovansidan 

Avlägsnande av dragkroksbultar & 
låsmuttrar 

Utdragning av dragkrok från klippare 
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Montering av bygelplatta: 
  

FARA! När klipparen är kopplad till en traktor med en dragstångstyp med enkel 

tunga MÅSTE en bygelplatta användas annars kan klipparen koppla loss sig själv 
från traktorn.  

  

VARNING! Bygelplattan måste alltid monteras UNDER den smidda dragöglan. 

Om drakroken vänds för att passa en annan traktor MÅSTE bygelplattan skruvas 
loss och monteras i rätt läge. Bygelplattan är ej utformad för att bära vikten av 
klipparens främre del och kommer att böjas om den monteras ovanför den smidda 
dragöglan. 

  
När dragkroken är utrustad med dragöglan på ovansidan av dragkroken fästs bygeln direkt till 
dragkroken. 

  
  
  
  
  
5. Placera bygeln enligt bilden. 
6. Fäst bygeln med två av de medföljande M16x140-bultarna. 
7. Montera fjäderbrickor och muttrar på bultarna och dra åt 
dem ordentligt (två 24mm skruvnycklar). 
 
 
 
 
 
 
 

 
När dragkroken är uppåt åt andra hållet med den smidda dragöglan på undersidan, måste 
adapterpalttor användas för att passa bygeln. 
  
8. Varje adapterplatta har en distans svetsad till sig. Denna 

distans passar mot monteringshålen för bygeln på 
dragkroken. 

9. Passera två bultar genom hålen i bygelns adapterplattor, 
genom hålen i dragkroken och genom den andra 
adapterplattan. 

10. Montera fjäderbrickor och muttrar på bultarna. 
11. Montera byglen mellan de två adaptrarna enligt bilden. 
12. Montera spridningsrören mellan bygelns sidor och rikta in 

dem med bulthålen. 
13. Montera de andra två bultarna genom hålen i adaptrarna 

och bygelplattan och genom de förformiga spridarna. 
Spridarna förhindrar att bygelplattan krossas när bultarna 
dras åt. 

14. Montera fjäderbrickor och muttrar på bultarnas ändar. 
15. Dra åt alla muttrar och bultar ordentligt (två 24mm 

skruvnycklar). 
 
 
 

11d. Koppla klipparen till traktorn. 

Trimax Pegasus Series 3 Classic bogseras bakom traktorn och kopplas till traktorns dragstång. 
  
ANM: Vissa traktorer är utrustade med hydraulstyrda lyftmekanismer. Se brukanvisningen 
till din traktor för instruktioner gällande koppling av tillbehör till detta system. 

Denna uppsättning är för dragstångshöjder 
på 450mm (18”) eller mer. Bygelplattan 
fäster direkt till dragkroken under den 

smidda dragöglan. 

Denna uppsättning är för dragstångshöjder 
på mindre än 450mm (18”). Adapterplattor 

gör det möjligt att montera en 
utanpåliggande bygelplatta under den 

smidda dragöglan. Observera 
distansplattan som svetsats till 
adapterplattan (övre pilen) & 
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Att koppla klipparen till traktorn: 
1. Trepunktslyften lyftarmar behövs ej och skall lyftas till maximal höjd. Bind om nödvändigt 

samman lyftarmarna för att förhindra att de kommer i kontakt med däcken. 
2. Dragöglans diameter har bestämts utifrån de monterade dragkrokarna på tarktorer med 

kraftdrivna lyftkrokar. Vid koppling av kliparen till traktorer med standarddragstång med enkel 
tunga eller med bygel skall en adapter monteras till klipparen dragögla för att minska dess 
storlek så den passar anslutningstappen. 
  
Adaptern som medföljer klipparen är en plastbussning med en stor fläns i ena änden. Montera 
adapterbussningen i dragöglan när klipparen kopplas till en traktor med fast dragstång av 
endera typen. 

  
  
  
Adaptern monteras underifrån så att flänsen glider på 
traktordragstången och förhindrar metall-mot-metallkontakt. 
Den kan vara svår att passa in och kan behövas knackas på 
plats med en klubba eller hammare. Om traktorn har en 
dragstång med enkel tunga som kräver användning av en 
bygelplatta på klipparens dragkrok kan bygelplattan behöva 
avlägsnas tillfälligt för att möjliggöra montering av adaptern. 
 
 
 
 
 

3. Använd skruvdomkraften på klipparen för att höja eller sänka 
dragkroken så den matchar höjden på traktorns dragstång. 

4. Säkerställ att eventuella åskådare är på behörigt avstånd. 
5. Starta traktornmotorn och backa upp traktorn mot klipparen 

tills dragstången är inriktad med klipparens dragkrok. 
6. Säkerställ att alla traktorreglage står i neutralläge, lägg i 

parkeringsbromsen och stoppa traktormotorn innan du 
kliver ned. 

 
 
 
 
7. Montera dragstångsprinten genom hålen på dragstången 
och klipparens dragkrok. 
8. Montera ringsprinten eller låsanordningen för att hålla 
dragstångssprinten på plats. 
9. Använd handtaget på skruvdomkraftens ovansida för att 
skruva upp domkraften från marken. 
 
 
 
 
 
 

10. Domkraften är monterad så att den kan roteras och låsas 
fast i ett horisontellt läge. Detta håller den väl undan 
marken och förhindrar skador på turfen när klipparen 
färdas över svåra markkonturer. Dra i domkraftens 
fästsprint för att avlägsna den, vrid domkraften 90 grader 
så att dess fot pekar bakåt och återmontera sprinten. Fäll 
undan handtaget så att drivaxeln ej kan komma i kontakt 
med det när maskinen svänger. Obsevera att domkraften 
kan avlägsnas helt och hållet vid behov. 

Montering av adapter på dragögla med 
bussning med fläns på undersidan  

Justering av dragkrokens höjd med hjälp av 
skruvdomkraft  

Montering av dragstångssprint 
(typexempel). Observera den monterade 

adaptern i dragöglan. 

Vridning & fästning av 
parkeringsdomkraften undran från marken 
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VIKTIGT! Kontrollera innan drift att den främre delen av klipparechassit har 

samma höjd som den bakre. Om chassit ej är horisontellt kan klipparens rörelser 
begränsas och skadaor kan uppstå som EJ KOMMER ATT TÄCKAS AV GARANTIN. 
Se varningsanteckningarna angående traktorns dragstångshöjd på sidan 23. 

  

  

11e. Montering av den primära drivaxeln. 

Det finns fyra drivaxlar monterade på Trimax Pegasus Series 3 Classic. Drivaxlarna är utformade 

att överföra kraft mellan olika delar av maskinen när det rör sig i förhållande till varandra. 
  
Den primära drivaxeln överför kraft från traktorns kraftuttag till huvudväxellådan på klipparchassit. 
Den primära drivaxeln är större än de andra eftersom den måste överföra kraft till hela maskinen. 
Den är även utrustad med en homokinetisk led av vidvinkelmodell i ena änden. När traktorn 
svänger med klipparen i drift kan drivaxelknuten i traktoränden behöva arbeta i extrema vinklar 
vilket skulle skada en standardkardanknut. Följaktligen MÅSTE den homokinetiska leden 
kopplas till traktorn. 

  
Tre sekundära drivaxlar kopplar växellådorna på de individuella klippaggregaten till 

huvudväxellådan på chassit. Även om alla dessa är liknar varandra är den till det bakre aggregatet 
längre än de andra.  
  
Ett rörformat hölje innesluter drivkomponenterna hos varje drivaxel och har utformats att snurra fritt i 
förhållande till drivkomponenterna. När det fritt snurrande skyddshöljet förblir stationärt medan 
drivaxeln roterar på insidan finns det inget för kroppsdelar eller kläder att trassla in sig i medan 
maskinen är i drift. Skyddshöljet består av plaströr som skjuts in i varandra. Tunna kedjor fästa vid 
skydden sätts fast vid lämpliga punkter både på traktorn och klipparen för att förhundra att höljet 
roterar när drivaxeln snurrar på insidan. 
  
Maskinen skall levereras med de tre sekundära drivaxlarna redan monterade. 
  
Att koppla den primära drivaxeln till chassits växellåda: 
1. Låt drivaxelns ände med den stora homokinetiska leden vila mot chassits dragstång. 

  
  
  
  
  
2. Din mindre kardankopplingen har en fjäderbelastad låssprint 
som passar i ett spår på växellådans axel och håller fast 
drivaxeln. Pressa ihop den fjäderbelastade sprinten och håll in 
den. 
 
 
 
 
 
 

3. Håll drivaxeloket mot växellådans ingående axel och vrid 
den om nödvändigt för att passa in dess splines. Skjut oket 
över växellådans splines. 

4. När oket glider över axeln, släpp låssprinten. När den är 
korrekt inriktad med spåret i axeln kommer sprinten att 
hoppa ut. 

5. Kontrollera att drivaxeln sitter ordentligt genom att försöka 
röra den in och ut på växellådans axel. Den skall stå kvar i 
fixerat läge. 

Låssprint på drivaxelkoppling (typexempel) 

Montering av drivaxel till chassits växellåda 
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FARA! Kör aldrig maskinen om inte låssprinten har säkrat drivaxeln korrekt 

eftersom detta kan resultera i allvarlig personskada eller materiell skada. 
  
  

  
  
  

6. Kopplingen till den homokinetiska leden har en 
fjäderbelastad yttre låskrage som styr kullager inuti oket. 
Håll kragen baåt mot kardanknuten medan du trycker 
kopplen över traktorns kraftuttagsaxel. 
 

 
 
 
 
 
7. Släpp kragen och skjut kopplingen helt och hållet över 
kraftuttagsaxeln tills kragen klickar framåt och låser kullagren i 
spåret på kraftuttagsaxeln. 
 
 
 
 
 
 
 

8. Koppla kedjan på drivaxelns skyddshölje vid traktoränden till 
lämplig punkt på traktorn för att förhindra att höljet roterar. 
Lämna tillräckligt med slakhet i kedjan så att den ej går av 
på grund av rörelse mellan klipparen och traktorn. 
 

 
 
 
 
 
9. Vid klipparänden kopplas säkerhetskedjan till hålet i den 
främre flänsen på den primära växellådans monteringsplatta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VARNING! LÅT ALDRIG DEN PRIMÄRA DRIVAXELNS HOMOKINETISKA LED 

ARBETA I VINKLAR STÖRRE ÄN 80 GRADER! Alla tillverkare av drivaxlar har 
denna begränsning på sina produkter och de flesta typerna kan fysiskt ej uppnå 
vinklar större än detta utan att deras interna delar kommer i kontakt med varandra. 

Om detta inträffar medan axeln svänger KOMMER LEDEN ATT FÖRSTÖRA SIG SJÄLV. 
Orsaken till skadan är lätt att upptäckta och TÄCKS EJ AV GARANTIN. 
  
Innan maskinen tas i drift bör du experimentera med några skarpa svängar för att förstå 
situationer där drivaxeln kan behöva arbeta i extrema vinklar. Var särskilt uppmärksam vid 
backning eftersom klipparen kan hamna i “fällknivsläge” i en mycket större vinkel än vad 
som är möjligt vid körning i framåtgående riktning. 

Montering av primär drivaxel till traktor  

Drivaxelns ok visande låskrage (pil) och 
fästkullagren ordentligt fastlåsta  

Koppling av drivaxelns säkerhetskedja till 
traktor  

Koppling av drivaxelns säkerhetskedja till 
hålet i växellådans monteringsplatta 
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11f. Hydraulkonfiguration. 

Standardmaskiner: 
Standard Trimax Pegasus Series 3 Classic-klippare har endast en hydraulanslutning. 

Klippaggregaten lyfts av hydraulkolvar som styrs från traktorns hjälphydraulsystem. Alla tre 
hydraulkolvar matas av en enkel krets. Lyftkolvarna är av enkelverkande typ så är endast en slang 
att koppla till traktorn. Traktorns hjälpventil måste vara ställd i “float”-läge för att göra det möjligt för 
klippaggregaten att följa markkonturerna på rätt sätt. 
  
Slanganslutningar: 

Standard halvtums snabbkopplingar av hanmodell är monterade på alla hydraulslangar. Dessa bör 
passa de flesta traktorer även om några kan ha unika anslutningar. Konsultera din 
traktoråterförsäljare eller hydraulikspecialist om anslutningar ej är kompatibla. 
  
  

11g. Anslutning av hydraulik. 

1. Om traktornotorn är igång, stoppa den och vänta tills alla rörliga delar stannat. 
2. Manövrera traktorns hjälpventilsspak(ar) i båda riktningarna en eller två gånger för att avlägsna 

eventuellt kvarvarande hydraultryck från systemet. 
3. Torka försiktigt bort smuts från hydraulikens snabbkopplingar för att undvika förorening och 

möjlig skada på systemet. 
  
  
  
  
  
  
4. Koppla slangen till lämplig anslutning. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Kontrollera att området är tömt på åskådare, i synnerhet barn, och starta traktorn. 
6. Manövrera det hydrauliska ventilreglaget(en) för att kontrollera att klippaggregaten förflyttar sig i 

rätt riktning i förhållande till spaken. 
7. Om klippaggregaten är i det uppresta läget kommer transportlåsen vara aktiverade och förhindrar 

att klippaggregaten sänks ned. Det finns bufferblock som är sammanpressade medan 
transportlåsen är aktiverade för att eliminera oönskade rörelser när klipparen transporteras. 
Transportlåsen kan inte släppas innan hydraulkolvarna aktiverats. Detta pressar samman 
buffetblocken ytterligare för att avlägsna trycket från låskolvarna så att låsen kan öppnas. 
  

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 de skall sänkas ned. Om det finns luft kvar i 
hydraulsystem finns det risk att aggregaten oväntat kan falla ned. 
  
  

För att kontrollera funktionen hos lyftkolvarna med klippaggregaten i det uppresta läget, dra hårt 
i transportlåsets öppningsrep medan du manövrerar lämpligt hydraulreglage. 
  

8. Om spaken verkar i fel riktning måste slangkopplingen skiftas till det andra uttaget i samma 

Anslutning av hydraulslangar till 
traktorkopplingar (typexempel) 
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hydraulkrets. Sänk sakta ned klippaggregaten helt och hållet till marken och upprepa steg 1 - 6. 
9. Manövrera hydraulventilen för att lyfta och sänka ned klippaggregaten flera gånger för att rensa 

ut eventuell luft ur systemet. Sänk alltid ned klippaggregaten långsamt för att undvika att 
skada dem. 

  
  

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

Baklyktor: 
Pegasus Series 3 Classic-klippare är förberedda för vägtransport med stänkskärmar och 

baklyktor. De flesta traktorer har elkablar för att förse vägbelysningen med ström. (Om traktorn 
saknar elkablar och klipparen skall transporteras längs allmänna vägar måste elkablar monteras på 
traktorn innan klipparen kopplas på.) Belysningskabeln som löper mellan klipparen och traktorn är 
en separat kabel som ansluts till en 7-stifts platt kontakt under klipparchassit bredvid 
parkeringsstödet. Den andra änden har en runt kontakt som passar standard 7-stifts rund kontakt 
som vanligtvis finns monterad på traktorer. En alternativ kabel med en 7-stifts platt kontakt finns 
tillgänglig vid behov. Kontakta din återförsäljare eller Trimax Mowing Systems. 
  
Att koppla in vägbelysningen: 

  

VARNING! Koppla alltid in belysningskabeln till kontakten under klipparens 

dragstång INNAN anslutning till traktorn eftersom kontakten i änden av kablen kan 
kortslutas och spränga en säkring om den vidrör klipparen eller traktorn. 

  
  

  
  
  
1. Anslut den medföljande kabeln till den platta kontakten 

under klipparens dragstång. 
2. Dra kabeln bredvid hydraulslangarna och andra kablar till 

traktorn. 
 

 
 
 
 
 
 
3. Anslut den andra änden av kablen till traktoruttaget. 
4. Kontrollera funktionen hos baklyktor, blinkers och bromsljus. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Transporthjulbromsar: 
Elektriska bromsar kan monteras på transporthjulen på Pegasus Series 3 Classic förutom när 

turfdäck har monteras istället för standardväghjul. Bromsarna är för stora för att passa inuti 
turfdäckens fälgar. 
  
Bromsomkopplare: 

Det är inte önskvärt att bromsarna fungerar under alla förhållanden. När klipparen är i transportläge 
bärs den mesta vikten av transporthjulen och bromsarna är viktiga för att hjälpa till vid stopp. Men, 
när klippaggregatet är nedsänkt till arbetsläge, bärs aggregatens hela vikt av deras rullar och 
transporthjulen bär bara klipparchassits vikt. Om bromsarna skulle läggas i vid drift av klipparen är 

Anslutning av belysningskabel till platt 
kontakt under klipparens dragstång  

Anlsutning av belyningskabel till traktor 
(typexempel) 
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det troligt att hjulen skulle låsas och riva upp turfen ur marken. För att överkomma detta finns 
möjligheten att slå av och på bromsarna. Denna omkopplare skall tidigare ha kopplats in till 
traktorns bromsljuskrets. Se avsnitt 10b för detaljer. 
 
En kabel kopplas mellan uttaget som skall ha placerats nära traktorns hydraulventilkopplingar och 
den hydrauliska solenoidventilen på klipparchassit. Koppla in kabeln i uttaget på traktorn, dra 
kabeln bredvid hydraulslangarna på klipparen och anslut den andra änden till den hydrauliska 
solenoidventilen. 

  

FÖRSIKTIGHET! Var medveten om att klipparens bromsar ej fungerar när de 

kopplas av. Förlita dig ej på dem som hjälp till traktorns bromsar vid körning av 
klipparen i brant terräng. 
  

Om bromsar monteras vid fabriken kommer de redan vara dragna på plats. Men, de kommer ej 
fungera såvida inte strömkabeln (med de röda och svarta kontakterna) och kabeln för baklyktorna 
är inkopplade båda två. 
  
ANM: Även om strömkabeln är inkopplad kommer bromsarna ej fungera såvida inte 
vägbelysningskablarna också är kopplade till traktorn (se 1 - 3 ovan). 

  
FARA! Det är absolut nödvändigt att bromsljuskretsen fungerar korrekt om 

klipparen är utrustad med elektriska bromsar som tillbehör. Även om bromsarna 
drivs av en separat strömkälla aktiveras de av bromsljuskretsen. Kontrollera alltid 
bromsljusen innan körning med klipparen tillkopplad. 
  

Instruktioner för drift och justering av bromsarna ges i avsnitt 13f. 
  
  

11i. Fastsättning av hydraulslangar och kablar. 

Hydraulslangarna och kablar måste sättas fast så att de hålls väl undan från traktordäcken, 
drivaxeln och andra rörliga delar. De måste även ha tillräckligt med slakhet för att möjliggöra 
rörelser hos klipparen vid snäva svängar eller vid körning över förhöjningar i marken. Ordna kablar 
och slangar och bind dem sedan samman med plastbuntband, bagagestroppar eller spiralbindning 
efter behov. Använd ej metalltråd eftersom denna kan skära in i kablar och orsaka 
kortslutningar eller hydraulvätskeläckage. 

  
  

11j. Anslutning av transportlåsets öppningssrep. 

  
Transportlåset öppningsrep levereras vanligtvis ihoprullat i 
låsöppningsmekanusmen mellan de vänster och höger 
utriggare. Lösgör repet och fäst den lediga änden i lämplig 
punkt på traktorn där den enkelt kan nås samtidigt som 
hydraulreglagen manövreras. Säkerställ att repet hålls undan 
från den primära drivaxeln eller några andra rörliga delar, men 
lämna tillräckligt med slakhet för att göra det möjilgt för 
klipparen att färdas över ojämnheter i terrängen utan att det 
någonsin blir för spänt. Om traktorn har hytt, säkersäll att repet 
inte blir fastklämt när det bakre fönstret stängs. 

Fästning av transportlösets öppningsrep till 
lämplig punkt på traktor (typexempel). 

Armstödets fäste var passande i detta fall.  
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11k. Koppla loss klipparen från traktorn. 

För att koppla loss maskinen från traktorn: 
1. Kör klipparen till ett parkeringsområde. 
2. Sänk antingen ned vingarna till marken eller höj dem till transportläget. Säkerställ att 

transportlåsen på alla tre klippaggregat kopplar till ordentligt. Klippaggregaten skall sätta sig 
något eftersom deras vikt tas upp av transportlåsen. 

3. Stoppa traktormotorn, lägg i parkeringsbromsen och säkerställ att alla styrreglage står i 
neutralläge. 

4. Manövrera hydraulreglagen för att avlägsna evetuellt kvarvarande tryck i systemet. 
5. Kopplas loss transportkabeln från dess förvaringsläge på en av utriggarna och koppla den till örat 

i änden av den andra utriggaren för att förhindra att klippaggregaten oväntat sänks ned. 
6. Koppla loss hydraulslangen(arna) från traktorkopplingarna. 
7. Koppla loss alla kablar från traktorn. 
8. Sänk ned parkeringsstödet och snurra handtaget för att lyfta klipparens dragkrok något ovan 

traktordragstången. 
9. Koppla loss den primära drivaxeln från traktorn. 
10. Avlägsna dragstångssprinten. 
11. Kontrollera att inget kopplar klipparen till traktorn innan traktorn körs iväg. 
  
  
  

12.12.    ÅÅTGÄRDERTGÄRDER  INNANINNAN  DDRIFTRIFT..  

SÄKERHET!  Läs igenom alla säkerhetsanteckningar, i synnerhet de angående 

SÄKERHET FÖR UNDERHÅLL, avsnitt 3f, innan några försök görs till justeringar 
eller utförande av underhåll på klipparen. 

  
  

12a. Dagliga kontroller. 

Utför följande kontroller innan du använder maskinen. Det är viktigt både för personlig säkerhet och 
för att upprätthålla god mekanisk funktionalitet hos gräsklipparen att dessa punkter kontrolleras före 
drift. 
  
Detaljer för hur du ska kontrollera många av dessa komponenter ges i ”Service och underhåll”, 
avsnitt 14. 
1. Kontrollera att alla skruvar och fästanordningar sitter ordentligt. 
2. Kontrollera knivarna och säkerställ att de ej är böjda eller skadade och att LazerBladezTM  eller 

andra fling-tiptyper kan svänga på sina monteringsskruvar i händelse av att de kör på solida 
föremål. Reparera eller byt ut vid behov. 

3. Kontrollera att knivarnas monteringsskruvar är åtdragna enligt deras specificerade vridmoment.  
4. Säkerställ att alla roterande delar roterar obehindrat. 
5. Säkerställ att drivaxlarna är smorda och kan skjutas ihop obehindrat. 
6. Rundsmörj alla komponenter såsom visas i underhållsschemat. 
7. Kontrollera oljenivån i växellådorna.8. Check the drive belt tension and adjust if necessary. 
9. Säkerställ att knivaxlar, höjdjusterarblock och rullarnas lager har smorts. 
10. Kontrollera alla rörliga delar efter intrasslat material och avlägsna om nödvändigt. 
11. Kontrollera hydraulslangar och elektriska kablar efter skärskador eller andra skador och byt om 

nödvändigt ut. 
12. Kontrollera att transportlåsets öppningsmekanism fungerar ordentligt och kopplas in helt och 

hållet. Justera och reparera efter behov. 
13. Säkerställ att skruvdomkraften är låst i det uppresta läget innan klipparen förflyttas. 
14. Kontrollera väghjulens däcktryck och pumpa om nödvändigt. 
15. Säkerställ att alla broms-, indikator-, nummerplåts- och baklyktor är fungerande. 
16. Kontrollera bromsarnas funktion (om sådana finns monterade). 
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13.13.  DDRIFTRIFT  OCHOCH  JJUSTERINGARUSTERINGAR..  

SÄKERHET! Läs igenom alla säkerhetsanteckningar, i synnerhet 

TRAKTORSÄKERHET, DRIFTSÄKERHET, TRANSPORTSÄKERHET, SÄKERHET 
FÖR UNDERHÅLL och SÄKERHET FÖR HYDRAULVÄTSKA, avsnitten 3c - g, innan 
försök till justeringar eller utförande av underhåll görs på klipparen. 

 
  
Din Trimax Pegasus Series 3 Classic-klippare är utformad för att fungera väl under nästa alla 

gräs- och terrängförhållanden. Det är dock maskinförarens ansvar att vara bekant med och följa alla 
drift- och säkerhetsrutiner.  
  

13a. Lyftning och nedsäkning av klippaggregaten - Allmänt. 

Vid drift sänks klippaggregaten ned till marken medan de vilar på sina rullar och kan fritt röra sig 
upp och ned och vippa efter behov för att följa markens konturer. Varje klippaggregat är fäst vid en 
“utriggare" som är monterat via gångjärn på centralchassit. För transport lyfts klippaggregaten med 
hydraulkolvar som monterats inom utriggarna. När aggregaten höjs upp trycker styrhjul, monterade 
på chassit, den nedre delen av varke klippaggregat utåt, vilket samtidigt trycker aggregatens 
ovandel inåt. Detta håller den maximala transportbredden inom internationella gränser för 
väganvändning. När aggregaten är helt och hållet uppresta aktiveras ett låssystem på varje 
utriggare automatiskt så att aggregaten ej kan sänkas ned igen förrän låsen avsiktligen inaktiveras. 
  
Varje lyftande utriggare är utrustad med en gummibuffert som håller tryck mot transportläsen 
medan de är aktiverade. Detta för att förhindra rörelse och efterföljande slitage i låsmekanismen när 
maskinen transporteras mellan jobb. 
  
Lyftkolvarna är av enkelverkande typ. Detta innebär att hydraultryck endast kan appliceras på en 
sida av kolven för att lyfta klippaggregaten. Användning av hydraulreglagen för att sänka ned 
aggregaten öppnat helt enkelt ventilerna och gör det möjligt för klippaggregatens vikt att tvinga 
hydraulvätskan tillbaka genom systemet. Det finns två primära fördelar med detta system. En är att 
det är enkelt – det finns bara en slang att koppla till varje lyftkolv. Den andra är att kolven ej kan 
utöva nedåtgående kraft på utriggarna. Detta innebär att den enda kraft som appliceras på 
transportlåsen kommer från gravitationen – de kraftfulla hydrsulkolvarna kan ej slita isär 
transportlåsen. 
  
Det finns två metoder för att släppa på transportlåsen. Standardsystemet består av ett enkelt rep 
som maskinföraren drar i för att koppla ifrån låsen under nedsänkningsmomentet. En optisk elektro-
hydraulisk öppningsmekanism kan specificeras vid beställningstillfället. Denna styrs av en 
tryckknapp monterad på traktorn inom räckhåll för maskinföraren. Båda metoderna behandlas i 
instruktionerna som följer. 

  
  
  
  
  
  
Varje transportlås består av ett hölje med en fjäderbelastad 
kolv. När utriggarna närmar sig det uppresta läget löper kolven 
upp längs en ramp på en låsplatta. 

Transportlåsmekanism, visandes kolv 
(överst), ramp för låsplatta (mitten) & buffert 

(nederst) 
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När utriggaren är helt och hållet upprest hamnar kolven i linje 
med hålet i låsplattan. I detta läge trycker kolvfjädern in kolven 
i hålet och låser utriggaren i det uppresta läget. Från traktorns 
förarsäte kan låset ses arbeta på vänster utriggare men ej på 
höger och bakre utriggare. 
 
 
 

 
 
 
 
Låsens funktion på dessa utriggare kan bekräftas genom att 
titta på bulten som sticker ut från den bakre delen av varje 
transportlåshölje. Bultarna följer med kolvarna när de arbetar 
och tillhandahåller en visuell indikation på att låsen har 
aktiverats. 
 
 
 
 
 
 

När låsen är fullt inkopplade anligger bulthuvudena mot änden 
av låshöljena. Om bulthuvudena ej rör vid änden av höljena 
när utriggarna är fullt uppresta eller om kolvarna ej sticker 
ut något genom låsplattorna har låsen ej aktiverats 
ordentligt och MÅSTE kontrolleras innan något annat 
utförs. 
 
 
 
 

 

FARA: Kontrollera låsen regelbundet för att säkerställa att kolvarna sticker rakt 

igenom låsplattorna med upp till 3mm (1/8”). Om de endast delvis sticker ut 
kommer låsplattorna att slitas och klippaggregaten kan släppas utan förvarning. 
Tidig upptäckt och reparation är avgörande för att upprätthålla säker drift. 

  
  

13b. Transportkabeln. 

En säkerhetskabel är monterad på klipparen för att förhindra att klippaggregaten oavsiktligen sänks 
ned. Detta tillhandahåller extra säkerhet i händelse av att transportlåsen ej går i lås ordentligt eller 
havererar helt och hållet. Den skall användas varje gång klipparen skall transporteras mellan jobb 
och när klipparen är parkerad eller förvaras med klippaggregaten i det uppresta läget. 

  

VARNING! Anslut alltid transportkabeln vid transport, parkering eller förvaring av 

klipparen med klippaggregaten i det uppresta läget. 

Transportlåskolv helt inskjuten i låsplatta. 
Kolven sticker ut genom plattan med upp till 

3mm 

Om kolven ej är helt hemma, anligger 
bulthuvudet ej mot låshöljet  

När låset är helt aktivert vidrör bulthuvudet 
låshöljets bakre del  
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Kabeln består av en kort bit vajerrep med en ögla i ena änden 
och en krok i den andra. Öglan sitter fast i den yttre änden av 
ena utriggaren. När den ej används är kroken kopplad till en 
bygel nära transportlåset vid den inre änden av samma 
utriggare. 
 
 
 
 
 

När klippaggregaten höjs upp för transport eller när klipparen 
parkeras skall kabeln frigöras från förvaringsläget och fästas vid 
bygeln som finns i änden av den ena utriggaren. Detta kopplar 
samman vänster och höger utriggare och förhindrar att någon av 
dem sänks ned oavsiktligt. 
 
 
 
 
 
 

13c. Lyftning av klippaggregaten. 

På Pegasus Series 3 Classic-modeller består lyftning av klippaggreaten helt enkelt av att 

manövrera traktorns hjälphydraulventil. 
  

VARNING! Driften till klipparen MÅSTE kopplas ur innan klippaggregaten lyfts. 

Koppla ifrån traktorns kraftuttag och vänta tills alla rörliga delar stannat innan det 
hydrauliska lyftreglaget används. Underlåtenhet att göra så resulterar i allvarlig 
skada på klippaggregatets drivaxel och andra drivkomponenter. 
  

Att lyfta klippaggregaten: 
1. Stanna traktorn på plan mark. 
2. Koppla ifrån traktorns kraftuttagsdrift och vänta tills alla rörliga delar stannat. 
3. Säkerställ att området är tömt på åskådare, i synnerhet barn. 
4. Manövrera traktorns hjälphydraulreglage för att lyfta klippaggregaten. 

  

FÖRSIKTIGHET! På grund av att alla lyftkolvar delar samma krets kan vilket 

aggregat som helst lyftas först. Ett aggregat som börjat lyftas kan delvis falla igen 
innan det återupptar sin lyftcykel. Håll väl undan tills alla aggregat lyft helt och hållet 
och transportlåset aktiverats. 
  

VARNING! Se till att det inte finns någon spänning i tranportlåsets öppningsrep 

medan klippaggreagten höjs upp. Om någon oavisktligen drar i repet aktiverar det 
låsets öppningslänkar vilket kan förhindra att transportlåsen aktiveras ordentligt. 
  
  

13d. Nedsäkning av klippaggregaten. 

Att sänka ned klippaggregaten: 
1. Se till att maskinen är placerad på en tom, plan yta stor nog att rymma klippaggregaten i nedsänkt 

läge. 
2. Stoppa traktorn, lägg i parkeringsbromsen, säekerställ att alla reglage står i neutralläge. 
3. Om transportkabeln är kopplad mellan de två utriggarna, frigör kroken och placera den i 

förvaringsläget. 
4. Kontrollera att området är tömt på åskådare, i synnerhet barn. 

Transportkabel i förvaringsläge 

Transportkabeln kopplar samman 
utriggarna för att förhindra oavsiktlig 

nedsänkning  
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5. Dra hårt i transportlåsets öppningsrep samtidigt som 
hydrailspaken används för att höja klippaggregaten. Detta 

pressar samman buffertblocken och gör det möjligt för 
öppningsmekanismen att aktiveras. 
 
 
 
 
 

 
6. Fortsätt att dra i öppningsrepet medan hydraulspaken 
används för att sänka klippaggregaten. För att undvika skador 
på klipparen skall klippaggregaten alltid sänkas ned 
försiktigt mot marken. 

7. Släpp inten spänningen på repet förrän det bakre aggregatet 
har börjat sänkas ned. 
8. Placera om möjligt hydraulreglaget i “float”-läget, i synnerhet 
om klipparen skall köras på svårt kuperad mark. Se 
bruksanvisningen till din traktor för mer information. Se även 
avsnitt 16h för mer information om hydraulreglage. 
 
 
 

 
 

13e. Att starta en ny klippare första gången. 

Knivaxlarna packas fulla med smörjfett på fabriken. Detta skappar ett rejält motstånd och kan leda till 
att traktor stannar första gången klipparen startas. Inom en minut efter första starten kommer det 
överflödiga smörjfettet ha stötts bort och klipparen körs obehindrat. 
  
ANM: Bortstött smörjfett ställer till oreda på marken. Välj ett område där detta ej orsakar skador. 

  
Att starta en ny klippare för första gången: 

1. Förflytta klipparen till ett område som är betonglagt eller tätat eller fast mark som är platt med lite 
eller inget gräs. 

2. Koppla sakta in kraftuttaget medan traktormotorn går på tomgång. Om klipparen startar utan att 
traktormotorn stannar kör den omkring en minut innan den stoppas och förflyttas till arbetsytan. 

3. Om motorn stannar vid uppstart, försök igen med motorn på något högre varvtal. 
4. Om traktorn fortfarande inte kan starta klipparen, lyft klippaggregaten till transportläget och stoppa 

traktormotorn. Se tll att ingenting är skadat och att inget sitter fastklämt i knivarna. Se till att alla 
axlar kan roteras för hand. (Observera att axlarna på sidoaggregaten ej kan rotera mer än ett 
halvt varv eftersom drivaxlarna på vingaggregaten ej kan rotera helt och hålelt när aggregaten är 
uppresta.) Starta traktorn, sänk ned klippaggregaten och försök igen. 

5. Om en traktor med låg effekt används kan du försöka att avlägsna en av klippaggregatens 
drivaxlar från chassiväxellådan. Detta reducerar belastningen och kan gör det möjligt för traktorn 
att få igång de andra två aggregaten. Stoppa traktormotorn innan några försök görs att 
avlägsna någon drivaxel. 

  

FARA! Avlägsna aldrig en drivaxel från klipparänden såvida den ej kopplats loss 

från växellådans ände först. Om maskinen startas med drivänden inkopplad och 
klipparänden losskopplad kommer drivaxeln fara runt och orsaka betydande skador 
på maskinen eller personskador på de som står för nära. 

  
6. Kör klipparen omkring en minut och stoppa sedan motorn, återmontera drivaxeln och starta 

klipparen igen med alla tre aggregat igång. 

Dragning i transportlåsets öppningsrep 

Utriggarnas buffertar är sammanpressade 
när klippaggregaten är helt och hållet 

uppresta 
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13f. Justering av transporthjulens bromsar. 

De valbara elektriska bromsarna har valts ut för att passa maskinens vikt och är mycket effektiva. 
  

 
En kontrollåda är fäst på insidan av huvudchassits “A”-ram 
framför växellådan på vänster sida. Den innehåller en regulator 
som justerar den bromskraft som utövas på väghjulen. En 
ytterligare omkopplare tillhandahålls så att bromsarna kan 
stängas av för att förhindra turfskador vid klippning. Detaljer 
angående denna omkopplare och dess installation återfinns i 
avsnitt 11h. 
  
Trots deras potentiella kraft kan det hända att bromsarna inte 
fungerar särskilt effektivt när de är helt nya eftersom 
bromsskorna måste “etableras”. 
 
 
 

FARA! Var medveten om att transportbromsarna kanske ej fungerar ordentligt 

innan bromsskorna har etablerats. Prova bromsarna på en säker plats innan körning 
på allmän väg. 
  

 Att justera bromsregulatorn: 
1. Parkera klipparen på en lämplig plats, lägg i parkeringsbromsen, stotta traktormotorn, säkerställ att 

alla reglage står i neutralläge, avlägsna tändningsnyckeln och vänta tills alla rörliga delar 
stannat. 

2. Rengör området runt bromsarnas kontrollåda för att förhindra att smuts kommer in i den när höljet 
avlägsnas. Torka bort eventuellt fukt. 
  
  
  
  
  

3. Tillgång till regulatorn uppnås genom att lossa på de fyra 
fästskruvarna och avlägsna höljet. 

 
 
 
 
 

 
 
4. Vrid det stora vredet för att variera bromskraften. För att 
hjälpa bromsarna att etablera sig skall regulatorvredet vridas 
helt runt i medsols riktning. Med regulatoranvädning blir 
bromsarna mer och mer effektiva tills de kan börja orsaka 
låsningar i hjulen när bromsarna används. Om detta händer 
måste bromskontrollern vridas tillbaka till ett läge mellan halv 
och full kraft; det exakta läget varierar något. 
5. När arbetet är slutfört, återmontera kontrollådans lock och 
skruva fast det med de fyra skruvarna. 
 
 
 
 

Om nödvändigt experimentera på en plats undan från allmänhetens tillgång för att hitta den 
inställning som fungerar bäst. Kom ihåg att slå på bromsarna!  Ha en assistent till hands som kan 
observera och säga till om hjulen låser sig. Hjullåsning skall ej tillåtas ske eftersom det kan leda 
till att klipparen sladdar eller hamnar i fällknivsläge. 

Kontroll för elektrisk broms monterad på 
chassits “A”-ram 

Avlägsnande av skruvar i kontrollådans 
hölje 

Justering av de elektriska bromsarnas 
regularot i kontrollåda. 
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Bromsskorna kommer så småningom slitas och mekanisk justering vid hjulnavet kan behövas. Om 
bromsarna tappar effektivitet, se till att få dem kontrollerade av en fordonstekniker. 
  
  

13g. Klipphöjd. 

Klippaggregaten på Trimax Pegasus Series 3 Classic är utrustade med främre och bakre rullar. 
Dessa erbjuder flera viktiga fördelar. De gör det möjligt för de enskilda aggregaten att följa markens 
konturer utan att skalpera. Rullarna och deras sidomonteringskanaler innesluter helt och hållet 
klippkammaren, vilket gör klipparen väldigt säker. De randar turfen effektivt för att ge en attraktiv 
finish och de rullar ut grästorvorna på polo- eller fotbollsplaner. På grund av den stora ytarean 
minimerar de marktrycket. Och de kan klippa längs kanterna på stigr och trottoarern eller hängas 
delvis över kanten på banker utan att skalpera. 
  
  
  
  
Varje par av rullar sitter på ett par sidokanaler som fästs med 
bultar på vardera sidan av klipparkroppen. Gängade 
höjdjusterare är monterade fram och bak. Vridning av 
höjdjusterarna lyfter eller sänker klipparkroppen för att ändra 
knivarnas höjd över marken. 
 
 

 
 
 
 
Klipphöjdsindikatorer finns vid klipparkroppens varje hörn. 
Indikatorerna är fyrkantiga stänger med graderingar på varje 
sida. Indikatorerna löper genom hål i sidokanalernas övre 
flänsar och klipphöjden utläses från sidokanalens övre yta. 
 
 
 
 
 
 
 

Två av ytorna på klipphöjdsindikatorerna är graderade i 
centimetrar, medan de andra två är graderade i tum. 
Indikatorerna fäster till klackar på klipparkroppen med 
halvmuttrar på undersidan och låsmuttrar på ovansidan. 
Indikatorerna kan avlägsnas och vridas så att den skala som 
föredras syns bäst. 
 
 
 
 
 
Observera att klipphöjdindikatorernas läge är inställt på fabriken. Om du önskar vrida dem så 
att de visar en annan skala skall de märkas innan de avlägsnas. De måste återmonteras och 
justeras till exakt samma indikerade höjd, i annat fall kommer de ej stämma. 

Typiskt rullmontage visandes höjdjusterare 

Klipphöjdsindikatorer löper genom hål i 
sidokanalernas överdel  

Indikatorerna kan vridas för att visa 
centimetrar eller tum 
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Att justera klipphöjden: 
1. Om klippaggregaten är höjda i transportläget, sänk ned dem till marken och stoppa traktormotorn. 

  
   
 
  
2. Arbeta på ett aggregat åt gången. Lossa de två bultarna som 
håller fast varje sidokanal till klipparkroppens ändplattor (24mm 
eller 15/16" skruvnyckel). Dessa bultar är utrustade med 
särskilda låsbrickor som hindrar dem från att arbeta sig loss och 
kan vara rätt svåra att lossa. Detta är normalt. 
 
 
 
 
 

3. Det finns två vertikala höjdjusteringsskruvar som löper genom 
block som hålls fast av bultarna ovan. 
Höjdjusteringsskruvarna sticker ut genom sidokanalernas 
övre flänsar. Vrid justerskruvens huvud medsols för att 
höja klipphöjden och motsols för att sänka klipphöjden. 
 
 
 
 

 
 
 
Det är lättast att använda en 24mm (16/16”) hylsa med extra 
lång förlängning och en kraftstång istället för ett spärrskaft. Den 
långa förlängningen lyfter handtaget upp ovanför klipparens 
struktur och chassit och medger en obehindrad båge för att 
vrida handtaget. Användning av kraftstången har den ytterligare 
fördelen av at avlägsna möjligheten att spärrskaftet arbetar 
vilket kan göra att operatören tappar räkningen över det exakta 
antalet vridningar. 
 
 
 
 

Varje fullt varv justerar klipphöjden med 2mm (13 vridningar per tum). Klipphöjdsindikatorns läge 
där den sticker ut från sidokanalens överdel visar klipphöjden. Säkerställ att alla justerare är 

inställda på samma höjd. 
  

4. Securely tighten both mounting bolts on each side channel before moving on to the next deck. 
  
  

13h. Att färdas mellan klippjobb. 

SÄKERHET! Läs igenom alla säkerhetsanteckningar angående TRANSPORT,  avsnitt 

3e, innan någon sträcka körs med klipparen kopplad till traktorn. 

  
  

  
1. Säkerställ att området ät tömt på åskådare, i synnerhet barn. 
2. Koppla ur kraftuttaget. 
3. Lyft upp klippaggregaten och säkerställ att transportlåsen gått igen ordentligt. 
4. Koppla transportkabeln mellan vänster och höger utriggare. 
5. Om de valbara elektriska transportbromsarna är monterade, slå på dem.  

6. Slå på strålkastarna, varningsljus och/eller vaningsblinkljus enligt lokala föreskrifter. 

Lossande av sidokanalens fästbultar 

Vridning av höjdjusteringsskruv. 
Klipphöjden indikeras där indikatorn löper 

genom sidokanalens övre  

Lång förlängning går fritt från lerskydd och 
chassi & möjliggör fulla vridningar av 

höjdjusterinsskruven  
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13i. Påbörja och avsluta en klippning. 

SÄKERHET! Läs alla anteckningar angående DRIFTSÄKERHET, avsnitt 3d, innan du 

påbörjar klippning. 
  
  
  

Att påbörja klippning: 
1. Se till att området är fritt från stenar eller föremål som kan kastas iväg av gräsklipparknivarna. 
2. Säkerställ att området är tömt åskådare, i synnerhet barn. 
3. Rikta in traktorn med arbetsytan. 
4. Kontrollera att området är stort nog för att sänka ned klippaggregaten till marken. Flytta om 

nödvändigt till en lämplig plats. 
5. Koppla loss och stoppa undan säkerhetskabeln. 
6. Om de valbara elektriska transportbromsarna är monterade, slå av dem. 

7. Kör motorn på låg tomgång. 
8. Sänk ned klippaggregaten till marken. 
9. Koppla in kraftuttagsdriften enligt beskrivningen i avsnitten 13d eller e. 
10. För sakta upp motorn till den angivna kraftuttagshastigheten. 
11. Lägg i traktorväxlarna och fortsätt ned till arbetsytan. 
  
Att avsluta en klippning: 
12. Sänk motorhastigheten till låg tomgång. 
13. Koppla ur kraftuttagskopplingen. 
14. Höj upp klippaggregaten till transportläget. 
15. Vid förflyttning till ett annat jobb följ instruktionerna i avsnitt 13h ovan. 
16. Om klipparen och traktorn skall parkeras, stoppa traktormotorn, säkerställ att alla reglage är i 

neturrallägem lägg i parkeringsbromsen, avlägsna tändningsnyckeln och vänta tills alla rörliga 
delar stannat innan du kliver ned. 

17. Koppla in trasportkabeln för att säkerställa att klippaggregaten ej kan sänkas ned oväntat. 
  
  

13j. Inkörning. 

Även om det inte finns några driftbegränsningar på Trimax Pegasus Series 3 Classic gräsklippare 

när de används för första gången så skall följande mekaniska punkter kontrolleras. 
  
Efter en halvtimmes drift eller efter att ha klippt 2 hektar (5 tunnland):  
1. Kontrollera alla muttrar, skruvar och fästanordningar. Dra åt dem till deras specificerade 

vridmomentsnivå (se ”Bultar och muttrar”, sidan 74). 
2. Kontrollera att knivarna är i bra skick. Om maskinen är utrustad med LazerBladezTM eller andra 

fling-tiptyper kontrollera att de kan svänga på sina monteringsbultar. 
3. Kontrollera att drivaxlarnas skyddsrör kan röra sig obehindrat (se avsnitt 14k). 
4. Kontrollera drivremmens spänning och justera om nödvändigt (se 14b). 
5. Kontrollera nivån på växellådsoljan. Fyll på efter behov (se 14l). 
6. Smörj alla smörjpunkter (se 14j). 
  
Efter 1 timmes, 4 timmars och 8 timmars drift: 
7. Repetera punkterna 1 till 6 ovan. 
  
Efter 8 timmars drift: 

8. Påbörja reguljär service som anges i serviceschemat, avsnitt 15. 
  
  

13k. Drifttips. 

1. Krafuttagets hastighet:  ÖVERSKRID ALDRIG en KRAFTUTTAGSHASTIGHET på 540 v/min, 

men försök upprätthålla kraftuttagets varvtal så nära 540 v/min som möjligt. Knivarnas 
klipprestanda beror på knivspetsens hastighet. När kraftuttagets hastighet tillåts sjunka för lågt 
börjar knivarna slita istället för att klippa vilket resulterar i en ojämn finish. Ändra 
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framföringshastigheten genom att använda traktorns växlar istället för att ändra gasinställning. 
 

FARA!  Om kraftuttagets körs på hastigheter över 540v/min börjar knivarna rotera 

för snabbt. Detta kan överbelasta knivarnas fästbultar och andra delar vilket kan 
orsaka att de bryts av och flyger iväg. Sådana projektiler kan ge men eller döda och 
orsaka avsevärda skador på egendom. 
  

2. Förhållanden:  Även om det är bäst att klippa gräset under torra förhållanden så fungerar 
Pegasus Series 3 Classic bra under blöta förhållanden också. Typen av terräng, gräsets längd, 

dess fuktinnehåll, markens fuktighet och den tillgängliga kraften från traktorn påverkar alla jobbet 
i slutändan. Se avsnittet om Felsökning, avsnittn 16, för användbar prestandainformation. De 

olika lösningarna på diverse problem har utvecklats från bred erfarenhet över många år och även 
erfarna maskinförare har upptäckt att de kan öka kvaliteten på sina jobb genom att använda en 
del av de rekommenderade metoderna. 

3. Markhastighet:  Körhastigheten kan variera från väldigt långsam upp till 20km/h (12.5mph) eller 

ännu högre beroende på materialet som klipps och terrängförhållanden. Det är maskinförarens 
ansvar att uppmärksamma förhållandena under vilket jobbet utförs och ställa in markhastigheten 
för att uppnå kvalitetsklippning och upprätthålla kontrollen över maskinen. Om så önskas kan 
markhastigheten höjas så länge ett bra jobb utförs. Omvänt så kan hastigheten sänkas om ett 
ojämnt resultat uppnås. Sänk alltid markhastigheten vid klippning på ojämn terräng, runt hinder 
eller i trånga utrymmen. 

4. Dolda hinder:  Undersök alltid området efter dolda hinder innan klippning. Om ett hinder körs på 
under klippning, stanna och undersök gräsklipparen efter skador. Reparera om nödvändigt innan 
arbetet återupptas. 

5. Klipphöjd:  Klipp aldrig gräs eller mellangröda kortare än vad som rekommenderas för dina 

väderförhållanden. Vegetation som klipps kort har sämre motståndskraft mot heta och torra 
förhållanden. Det är bättre att klippa oftare med en större klipphöjd än att klippa för kort. 

6. Knivskärpa:  Knivarna kan behöva bytas ut eller slipas om du märker att gräsklipparen inte 
klipper snyggt. 

7. Snäva svängar: Sväng aldrig så skarpt att drivaxelns homokinetiska led måste arbeta i en vinkel 
som överstiger 80 grader. Detta är osannolikt på de flesta traktorer vid körning i framåtgående 
riktning, men iakttag extra försiktighet vid backning så att klipparen inte hamnar i 
fällknivsläge i förhållanden till traktorn. Se varningarna på sidorna 29 -  30. 

8. Säkerhetsmedvetenhet: Pegasus Series 3 Classic-klippare har flera knivar som roterar i hög 
hastighet. Även om varje ansträngning gjorts för att utforma maskinen med säkerhet i åtanke så 
kan stenar eller föremål som träffas av knivarna slungas iväg underifrån gräsklipparen eller ut 
genom grästömningsområdena i hög hastighet. Det är extremt viktigt att maskinföraren är 
medveten om att föremål kan skjutas slungas iväg på detta sätt och aldrig rikta 
tömningsområdena mot människor, djur eller egendom.  Ivägslungade föremål kan färdas 

snabbt nog att orsaka skador på människor och djur och skadegörelse på egendom. Det är 
bättre att sluta klippa när det kommer åskådare, i synnerhet barn, än att riskera att tillfoga skada. 

  

FARA! Om människor, i synnerhet barn, närmar sig arbetsområdet, stanna 

omedelbart. Starta ej om innan arbetsytan tömts på folk. 
  
  

VIKTIGT! Din Trimax Pegasus Series 3 Classic-klippare är utformad för att fungera 

väl under nästa alla gräs- och terrängförhållanden. Det är dock maskinförarens 
ansvar att vara bekant med och följa alla drift- och säkerhetsrutiner. 
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14.14.  SSERVICEERVICE  OCHOCH  UUNDERHÅLLNDERHÅLL..  

SÄKERHET! Läs igenom alla säkerhetsanteckningar, i synnerhet SÄKERHET FÖR 

UNDERHÅLL och SÄKERHET FÖR HYDRAULVÄTSKA, avsnitt 3f och 3g, innan några 
försök till justeringar eller underhåll utförs på din Trimax Pegasus Series 3 Classic-
klippare. 
  

Kraven på underhåll för din Pegasus Series 3 Classic har hållits till ett minimum utan att offra lång 
hållbarhet eller pålitlig drift. 
  
Chassikomponenterna är konstruerade av grovt bottenbalkstål med noggrant utvecklad plätering för 
styrka i kritiska områden. Gångjärnen på klippaggregatens utriggare är väldigt stora och löper längs 
stora högteknologiska plastbussningar. Fjädringen är fäst vid väghjulen för att förhindra att 
skakningar och stora påfrestningar fortplantar sig genom hela strukturen när gräsklipparen 
transporteras. Fjädringen självt använder underhållsfria gummifjädrar. 
  
Helhjuten konstruktion av klippaggregaten används för att eliminera de vanligaste rostfällorna och 
gör maskinen lätt att rengöra. Det enkla drivsystemet använder sig av automatiska drivremsspännare 
på insidan för att minimera v-remmarnas arbetstemperatur och sprickbildning. Spännrullarna körs på 
rullager med speciella dubbeltätningar för att hålla ute smuts och fukt. Till och med 
transmissionskåporna är tillverakde av rostfritt stål för att undvika rostproblem och kommer att hålla 
en livstid om de sköts om på rätt sätt. 
  
Delar som inte kräver underhåll eller justering har formgivits eller valts ut för att vara de bästa 
tillgängliga. Knivaxlarna, till exempel, är utrustade med koniska rullager, stålaxlar med hög hållfasthet 
och tåliga värmebehandlade hus av legeringar som utformats för att motverka att trådigt material 
lindar in sig i lagren. Allting som rör sig har bussningar eller smörjnipplar med låga krav på underhåll. 
  
Trots alla dessa funktioner är klippare mekaniska enheter som utsätts för slitage och alltid kommer 
behöva någon form av justering eller reparation. 
  
De åtgärder som beskrivs i det här avsnittet skall utföras vid behov eller vid de intervaller som 
återges i Serviceschemat, avsnitt 15.   

  

14a Kåpor av rostfritt stål. 

Klippaggregaten på Pegasus Series 3 Classic är utrustade med transmissionskåpor av rostfritt stål. 

Varje klippaggregat har ett par kåpor som överlappar i mitten för att skydda maskinföraren från de 
rörliga delarna och också hålla gräs och skräp borta från transmissionen. 
  
  
  
Den främre kanten på varje kåpa passar på pinnbultar och är 
fästa med låsmuttrar. Den bakre kanten hålls fast med två 
justerbara excenterlås. 
  
Kåporna måste öppnas för att kontrollera drivremsspänning, 
eller avlägsnas helt och hållet för att byta ut drivremmarna. Av 
hälso- och säkerhetsskäl skall klipparen aldrig köras med 
kåporna avlägsnade. 

 

 

 

 
ANM: STÅ ELLER GÅ EJ PÅ KÅPORNA AV ROSTFRITT STÅL! De är endast utformade som 
skydd och böjer sig under belastning. 

Typisk transmissionskåpa av rostfritt stål  
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FÖRSIKTIGHET! All ansträngning görs under tillverkning för att avlägsna vassa 

from the covers. kanter på skyddskåporna. Eftersom de tillverkats av stålplåt så 
finns det alltid fara för att skära sig på händerna. Bär tjocka handskar och var 
aktsam vid hantering av skyddskåporna.  

  
Överlappningen där kåporna möts hjälper till att hålla skräp och vatten ute från transmissionområdet. 
Det kan vara nödvändigt att lyfta båda kåporna om det område som skall inspekteras sitter på den 
sida som har kåpan under. 
  
Att lyfta på de rostfria kåporna för att inspektera drivremmarna: 
1. Sänk ned klippaggregatet till marken, lägg i parkeringsbromsen, stoppa traktormotorn, säkerställ 

att alla styrreglage är i neutralläge, avlägsna tändningsnyckeln och vänta tills alla rörliga delar 
stannat. 
  
2. Öppna excenterlåsen som håller kåpan till klipparen bakre 
del. Lyft bort öglorna från lockets låsbleck. 
  
ANM: Vid behov kan excenterlåsen utrustas med en klämma 
eller ett litet hänglås för att förhindra att de öppnas av obehöriga 
personer. 
  
3. Lyft upp kåpans bakre del med en hand och använd den 
andra handen för att kontrollera remspänning etc. 
 
 
 

 
För att avlägsna kåporna helt och hållet: 
4. Utför steg 1 och 2 ovan. 
5. Skruva loss de två självlåsande muttrarna som håller fast den 

främre delen av varje kåpa (13mm eller 1/2” skruvnyckel). 
Avlägsna muttrarna och brickorna.. 

 
 
 
 
 
 
6. Lyft av kåpan från maskinen. 
7. Upprepa för varje kåpa. 
 
 
 
 
 
 

För att sätta tillbaka kåporna: 

8. Montera lämplig kåpa på klipparen genom att placera hålen i den främre kanten över pinnbultarna 
på klipparkroppen. Det spelar ingen roll vilken kåpa som ligger över den andra.  

9. Montera brickorna och låsmuttrarna på varje pinnbult. 
10. Haka på excenterlåsens öglor på kåpornas låsbleck och stäng excenterlåsen. 
11. Dra åt låsmuttrarna. 
  
För att justera excenterlåsens spänning: 
Excenterlåsen kan justeras för att öka eller minska trycket på kåpan. Ett bestämt tryck skall krävas 

för att stänga dem men de skall inte vara så spända att de är svåra att öppna för hand. 
12. Öppna excenterlåset. 
13. Vrid öglan medsols för att dra åt låset, motsols för att lossa på det. 
14. Montera öglan och testa låset för att kontrollera resultatet. Justera igen vid behov. 

Öppning av excenterlås 

Lossande av självlåsande muttrar på 
kåpans främre kant 

Avlägsnande av kåpa från klipparen 
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14b. Spänning av drivremmar. 

Maskinförare som är bekanta med v-remsdrift kan snabbt avgöra remspänningen genom att trycka 
på remmen med sitt finger och känna spänningen. Den korrekta spänningen kan mätas med hjälp av 
specialverktyg som kan tillhandahållas av alla erkända v-drivremstillverkare och genom att följa 
instruktionerna. 
 
Som allmän regel kan sägas att om en drivrem slirar vid normalt användande, under förhållanden 
som inte är extremt tunga, traktorns hästkrafter inte är orimliga och axeln rör sig obehindrat så kan 
remspänningen ökas tills slirningen upphör. 

  

MYCKET VIKTIGT! Drivremmarnas spänning måste kontrolleras regelbundet 

under inkörningsperioden. Om slirning undviks medan remmarna läggs till rätta så 
kan väldigt lång hållbarhet uppnås. Kontrollera spänningen efter den första 
halvtimmen av drift och frekvent under den första dagen.  
  

ANM: Eftersom helt nya v-remmar snabbt lägger sig till rätta så skall de spännas mer än 
”inkörnings”-drivremmar. 
  
Att kontrollera remspänning: 

1. Sänk ned klippaggregaten till marken, lägg i parkeringsbromsen, stoppa traktormotorn, säkerställ 
att alla reglage är i neutralläge, avlägsna tändningsnyckeln och vänta tills alla rörliga delar 
stannat. 

2. Lyft på kåporna av rostfritt stål (se avsnitt 14a). 
  
  
  
  
  
  

3. Kontrollera remspänningen enligt bilden. Om justering krävs, 
gör enligt följande.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
För att justera drivremsspänningen: 
4. Avlägsna kåporna av rostfritt stål (avsnitt 14a 4 - 7). 
  

 
 
 
 
 
5. Lossa på lämplig pivåbult för spännkvadrant (18mm eller 
23/32" skruvnyckel). 

Checking drive belt tension 

Lossande av pivåbult vid remskivans bas 
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6. Sätt en 18mm skruvnyckel på spännrullens bult och 
upprätthåll tryck enligt bilden.. 
7. Lossa på kvadrantens klämbult (ytterligare en 18mm 
skruvnyckel) och flytta spännrullens kvadrant för att justera 
remspänningen efter behov. Dra åt klämbulten igen. 
8. Kontrollera remspänningen igen och justera om nödvändigt. 
9. Dra åt spännkvadrantens pivåbult. 
10. Återmontera kåporna av rostfritt stål (se 14a 8 - 11). 
 
 
 
 

 

14c. Byte av drivremmar. 

ANM: Att byta ut en enskild rem kan kräva åtminstone delvis avlägsnande av en eller flera av de 

andra remmarna. 
 
Att avlägsna drivremmar: 
1. Sänk ned klippaggregatet till marken, lägg i parkeringsbromsen, stoppa traktormotorn, säkerställ 

att alla styrreglage är i neutralläge, avlägsna tändningsnyckeln och vänta tills alla rörliga delar 
stannat. 

2. Avlägsna transmissionkåporna av rostfritt stål (se avsnitt 14a 4 - 7). 
3. Lossa på lämpliga remskivsbultar för att släppa efter remmarna. Flytta skivorna åt sidan. 
4. Avlägsna drivremmen. 
5. En figur visandes vilka remmar som passar vilka remskivor återfinns på insidan av den vänstra 

rostfria kåpan på varje  klippaggregat. För att ersätta drivremmarna utför du ovanstående steg 
bakvänt och spänner sedan remmarna enligt beskrivningen i avsnitt 14b ovan. Se till att 
spänningen kontrolleras regelbundet nästa gång klipparen används. 

  
 

14d. Knivar. 

Pegasus Series 3 Classic är utrustat med Trimax exklusiva LazerBladezTM-system. Knivdelen av 
LazerBladezTM-systemet kallas för ”fling-tip”, vilket är en liten kniv monterad på en knivbärare med 
en speciell bult. När knivbäraren snurrar så svänger knivarna runt fästbulten och hålls på plats av 
centrifugalkraften. Den huvudsakliga fördelen med fling-tipknivar är att dom generellt sett är tunnare 
än motsvarande fasta knivar i ett stycke. När klippeggen rundas av tack vare slitage så kommer den 
tunnare fling-tipkniven att fortsätta klippa någorlunda bra medan tjockare, fasta knivar helt enkelt slår 
gräset till underkastelse. Fling-tips är billiga, byts snabbt ut och ger maskinföraren en helt ny klippegg 
varje gång. Fling-tips svänger också bakåt om dom slår emot ett ”orörligt” föremål vilket förebygger 
skador på knivaxlarna och andra delar. 
 
Designen på LazerBladezTM fling-tip är unik. Den mest 

uppenbara skillnaden är det icke-centrerade monteringshålet 
som förskjuter knivens tyngdpunkt. Detta gör att klippeggen 
”lutar framåt” under klippning. 
 

Vid tung drift så börjar alla fling-tipknivar att dra sig. Under 
extrema förhållanden kan detta resultera i ett glapp mellan 
knivar på angränsande axlar och remsor av oklippt gräs lämnas. 
Vid riktigt tuffa tag så hamnar klippeggen på LazerBladezTM i 

linje med knivbäraren, läget andra knivar startar ifrån. Dessutom 
så är LazerBladezTM fling-tips bredare än andra knivar av 

liknande storlek vilket resulterar i mer massa som ger högre 
kraft vid tung drift. Den noggrant förfinade uppsvingen på 
bakkanten är optimerad för att ge bättre gräslyft och 
uttömningskarakteristik. 

Hållande av spänning på spännrulens bult 
medan klämbulten lossas och dras åt igen  

LazerBladezTM klippsystem består av en 
tung knivbärare av fjäderstål fastklämd 

mellan en övre & undre fjäderstålplatta & 
fling-tips med monteringsbultar & muttrar  
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LazerBladezTM fling-tips är tillverkade av en speciell stållegering som produceras exklusivt för 
Trimax. Då det är av hög kvalitet så kan det härdas betydligt mer än fjäderstål av standardtyp vilket 

ger mycket längre hållbarhet samtidigt som det behåller segheten som behövs för kommersiell 
klippning. 
 
 
LazerBladezTM-bulten är också utformad för jobbet och är gjord 
enligt en specificerad styrka på 12.9. Den har ett stort huvud 
som slits långsamt för att förhindra att kniven separeras och en 
specialformad skruvkropp som gör knivbytet till en manöver med 
ett enda verktyg. Kniven och bulten hålls på plats med en stor 
12mm mutter. 
 
Knivbärarna på LazerBladezTM  är tillverkade av tyngre fjäderstål 

och utformats för att böjas mindre för en mer jämn klipphöjd. 
 
 
 
 
Trimax LazerBladezTM  är specifikt utvecklade för Trimax gräsklippare. Vid beställning av nya knivar 
till Pegasus Series 3 Classic, se till att LazerBladezTM -namnet står på förpackningen och att 
Trimax-stämpeln finns på alla delar. Godtag ingenting annat än äkta Trimax LazerBladezTM  då 

allting annat kommer påverka maskinens prestanda.  
  
   
Fyrbladiga (Bladerunner QuattroTM) och sexbladiga 
(Bladerunner UltraTM) klippsystem är också tillgängligt för 
maskiner på vissa marknader. Stjärnformade knivbärare är 
utrustade med fyra eller sex LazerBladezTM för att tillhandahålla 
två eller tre gånger mer klippning per meter körning i 
framåtgående riktning. Dessa är särskilt lämpade för klippning 
före skörd på turffarmer. En blandning av uppåtvridna och platta 
typer är ofta monterade eftersom en full uppsättning av 
uppåtvridna knivar skulle skapa omåttligt drag och konsumera 
mer kraft. 
 
 
 

Ett standard tvåbladigt fling-tipsystem finns också tillgängligt. 
Detta använder lättare fling-tips och monteringsbultar än 
LazerBladezTM och har kortare livslängd och än mindre robusta. 
Vid vissa gräsförhållanden kan LazerBladezTM producera skarpt 

definierade “rotationsmönster” där en rand kan synas efter varje 
enskild knivaxel. Dessa knivar kan reducera eller till och med 
eliminera detta mönster helt och hållet. Observera att knivarna 
inte passar på standard LazerBladezTM knivbärare och att hela 

systemet måste bytas ut för dessa knivar. 
 

 
 
 
 
Solida knivar i ett stycke finns tillgängliga som tillbehör till 
Pegasus Series 3 Classic-klippare, men de flesta maskinförare 
finner att LazerBladezTM ger bättre resultat överlag. 

Den formgjutna skruvproppen på knivarnas 
monteringsbult passar i motsvarande hål i 

knivbäraren  

Fast bågkniv 

BladerunnerTM Quattro (fram) & 
BladerunnerTM Ultra knivsystem 

Standard fling-tipsystem kan reducera 
randbildning vid klippning av vissa 

grästyper 
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14e. Byte av knivar. 

FARA! För att knivarna ska kunna klippa på rätt sätt så måste de rotera med hög 

hastighet. EVENTUELLA DELAR SOM BRYTS LOSS KAN FÄRDAS AVSEVÄRDA 
AVSTÅND OCH ORSAKA ALLVARLIG SKADA ELLER DÖDSFALL.  
  
KÖR ALDRIG GRÄSKLIPPAREN UTAN ALLA KNIVAR PÅ PLATS då den 
resulterande obalansen kan skapa tillräckligt med vibrationer för att lossa de andra 
knivarna. Vibrationer kan också leda till tidiga strukturella fel på gräsklipparen och 
skada drivaxeln och traktorns transmission. 
  
Fäst särskild uppmärksamhet vid säkerheten och skicket på knivarna, knivbärarna 
och knivarnas monteringsbultar samt muttrar. 

   

För att byta ut knivarna: 
1. Säkerställ att området är tomt på åskådare, i synnerhet barn. 
2. Starta traktormotorn och lyft upp klippaggregaten. Säkerställ att tranportlåsen sitter ordentligt. 
3. Stoppa traktormotorn, lägg i parkeringsbromsen, säkerställ att alla styrreglage är i neutralläge, 

avlägsna tändningsnyckeln och vänta tills alla rörliga delar stannat.  
4. Montera säkerhetskabeln för transport mellan vänster och höger utriggare för att förhindra oväntad 

nedsänkning av klippaggregaten. 
  
Om gräsklipparen är utrustad med Trimax LazerBladezTM 
fling-tipknivar (art. nr. 411-160-842 (uplift) eller 411-160-840 

(“flat”)), följ steg 5 - 9. 
5. Använd en 19mm (3/4”) skruvnyckel för att lossa på den 
självlåsande muttern som håller fast knivbulten. Dessa bultar 
(art. nr. 411-322-050) har en speciell skruvkropp som passar i 
ett motsvarande hål på knivbågen, så ingen skruvnyckel behövs 
för att hindra den från att snurra när muttern lossas. 
6. Kassera använda bultar och muttrar. Nya bultar och muttrar 
skall monteras samtidigt som nya knivar. 
7. Montera den nya bulten och kniven till knivbågen samtidigt 
och säkerställ att bulten är vänd åt rätt håll för att korrekt passa 
hålet i knivbäraren. 

8. Montera muttern och dra åt den till ett vridmomentsvärde på 80Nm (60 lb-ft). 
9. Säkerställ att kniven kan vrida sig obehindrat runt bulten. 
 
Om klipparen är utrustad med standard fling-tipknivar (art. nr. 411-160-702) följ steg 10 - 14. 
10. Använd en 17mm (11/16”) skruvnyckel för att lossa på låsmuttern. 
11. Kassera använda bultar och muttrar. Nya bultar och muttrar skall monteras samtidigt som nya 

knivar. 
12. Montera den nya bulten (art. nr. 411-322-100) kniven till knivbågen samtidigt och säkerställ att 

bulten är vänd åt rätt håll för att korrekt passa hålet i knivbäraren. 
13. Fit the nut and tighten to a torque of 25Nm (19 lb-ft). 
14. Ensure the blade is free to turn about the bolt. 
  
Om klipparen är utrustad med fasta bågknivar, föj steg 15 - 

17. 
15. Avlägsna bultarna som håller fast knivarna till axelflänsen 

(18mm eller 23/32” skruvnyckel). 
16. Vid återmontering av fasta bågknivar, säkerställ att 

klämplattorna monteras korrekt (en på ovansidan av 
knivbalken, den andra på undersidan). 

17. Montera nya fjäderbrickor med muttrarna och dra åt till ett 
vridmomentsvärde på 75Nm (55 lb-ft). 

Lossande av knivbultsmutter 

Fast bågkniv visandes stödplatta (överst), 
klämplatta (nederst), kniv (vänster) & två 

monteringsbultar  
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14f. Vajerrullskrapor. 

Pegasus Series 3 Classic kan utrustas med två olika typer av valbara rullskrapor. Den enklaste är 
av vajerkabeltyp medan en fast typ också finns tillgänglig. Vajertypen avhandlas i detta avsnitt 
medan den fasta varianten täcks i avsnitt 14g. 
  
Varje vajerrullskrapa består av en bit vajerkabel som sträcks mellan rullfästena så att kabeln 
placeras nära rullen. Om rullen plockar upp skräp medan den körs längs marken, torkar skrapan bort 
det och förhindrar att det byggs upp på rullen. Det är troligt att skrapor endast behövs vid vissa tider 
på året och i vissa områden kanske de inte behövs överhuvud taget. På grund av detta så kommer 
rullskrapor ej vara monterade på maskinen. 

  

VARNING: ANVÄNDNING AV VAJERRULLSKRAPOR, SPÄNNING OCH GARANTI. 

  
  
Vajerrullskrapor är avsedda för avlägsnandet av gräsklipp. De är INTE utformade för att 

avlägsna uppbyggnad av lera som kan leda till att skrapan går sönder. 
  
Skrapor rekommenderas ej för de främre rullarna. I händelse av att de går sönder så 
är det troligt att de lindas in i knivarna. I händelse av att rullskraporna går sönder så 
är TRIMAX INTE ANSVARIGA FÖR GARANTIN PÅ KNIVARNA ELLER 
AXELKOMPONENTER. 
 

Det är ägarens och/eller maskinförarens ansvar att montera eller avlägsna rullskrapor beroende på 
de markförhållanden som råder vid det aktuella tilfället. 

  
Spänn inte rullskrapornas vajrar mer än vad som är nödvändigt för att rengöra 
rullen. Överspänning kommer att belasta rullarnas lager enormt och orsaka för 
tidiga fel. Det kan också göra det svårt att justera klipphöjden. 

  
  

Att montera vajerrullskrapor: 
1. Avlägsna komponenterna från deras förpackning. Separera dem och sträck ut var och en bredvid 

rullen för att säkerställa att rätt skrapa monteras rätt ställe. Skraporna är alla av samma längd för  
Pegasus Series 3 Classic 493-modeller men de för sidoaggregaten på 610-modeller är längre. 

Skraporna måste vara precis långa nog för att den gängade delen ska sticka ut omkring 20mm 
(3/4”) genom fästplattorna till rullarnas lager. 

2. Två låsmuttrar och planbrickor medföljer varje skrapa. De är vanligtvis monterade på den gängade 
delen i bägge ändarna på vajern. Avlägsna muttern och brickan från den ena änden. 
  
  
  
  
  

3. Passera änden utan mutter genom hålet som angränsar till 
rullens lager på rullens ena ände och dra igenom den tills 
den återstående muttern vilar mot rullens fästplatta. 

Passering av rullskrapa genom hål i 
rullfäste . . . 
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4. Passera den lediga änden genom det matchande hålet på 
den motsatta sidan av rullen och montera låsmuttern på den 
gängade delen. 
 
 
 
 
 
 

5. Använd en självlåsande tång (låstång etc.) för att hålla 
kroppen på den gängade delen i den ena änden och 
förhindra att den snurrar. 

6. Använd 19mm eller ¾” skruvnyckel för att vrida låsmuttern 
ända tills den gängade delen av skrapan sticker fram några 
gängor bortom muttern. 

 
 
 
 
 
 
7. Placera nu den självlåsande tången på kroppen av den 
gängade delen i andra änden. Vrid muttern tills skrapvajern 
sitter hårt nog för att inte hänga ned i mitten. 
 
 
 
 
 

 

KOM IHÅG! Dra ej åt rullskrapornas vajrar mer än vad som krävs för att rengöra 

rullen. Överspänning av dessa kommer att lägga extrem belastning på rullarnas 
lager och orsaka för tidiga fel. Det kan också göra det svårt att justera klipphöjden. 

  
8. Rullskrapornas vajrar kan tänjas ut något efter att gräsklipparen använts en tid. Detta är 

normalt. Det kan också bli nödvändigt att dra åt dem något så att de kan avlägsna skräp från 
rullarna ordentligt, särskilt under vissa förhållanden. Om nödvändigt, upprepa steg e - g ovan. 
Dra endast åt rullskraporna en liten bit åt gången och kontrollera resultatet istället för att 
överspänna dem 

  
Användning av rullskrapor: 

Rullskrapor krävs oftast enbart vid vissa perioder under klippsäsongen. Under vissa förhållanden kan 
de i själva verket orsaka att klumpar av gräsklipp lämnas kvar vid klippning. De krävs normalt inte vid 
torrt sommarväder heller. 
  
Som en allmän regel kan sägas att om vajerrullskrapor inte gör någon nytta så är det bäst att 
avlägsna dem helt och hållet. 

& genom det andra rullfästet 

Fasthållning av rullskrapans justerare med 
självlåsande tång samtidigt som låsmuttern 

dras åt med skruvnyckel  

Kontroll av rullskrapans spänning 
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14g. Fasta rullskrapor. 

Fasta rullskrapor finns också tillgängligt. De är också mycket effektiva när det gäller att avlägsna 
uppbyggnad av gräsklipp men är särskilt lämpliga för användning i områden med lerig mark eller 
mark som påverkats av mask. Daggmaskar lämnar små högar av jord efter sig, i synnerhet efter 
regn. Lera eller maskjord fastnar på rullarna och kan snabbt byggas upp i en sådan grad att de 
påverkar klipphöjden. Fasta rullskrapor kan monteras på både främre och bakre rullar. 
  
 
 
 
Fasta rullskrapor består av en aluminiumprofil som monteras 
längs rullens hela bredd och bär en skrapkniv av stål. Profilen är 
utrustad med fästen som skruvas fast mot sidokanalerna på 
vardera sidan. Fästena är justerbara för att göra det möjligt att 
placera skrapan så den precis går fritt från rullen. Kniven är 
fastnitad i ett spår i profilen och kan bytas ut när den slits ut. 
 

 
 
 
 
Att montera fasta rullskrapor: 
1. Rullskrapornas fästen har en fyrkantig utstickande del som 
passar i änden av den ihåliga profilen. Det finns vänster- och 
högerfästen så de måste monteras på rätt sätt. Montera fästena 
på profilen enligt bilden. 
 
 
 
 
 
 

 
2. Varje fäste skruvas till sidokanalen med två bultar, den övre 

genom ett hål och den nedre genom en skåra. Detta gör det 
möjligt för fästet (och rullskrapan) att pivåtera runt den övre 
bulten så att den kan justeras efter slitage eller rådande 
förhållanden. Monteringshålen i sidokanalerna ligger 
alldeles bakom rullarnas lagerhus. Håll rullskrapan på plats 
och montera de övre bultarna på båda sidorna från utsidan. 
Montera fjäderbrickor och muttrar och dra åt enbart med 
fingerkraft. 
 

 
 
 
 
 
3. Montera de nedre bultarna från utsidan med tjocka plana 
brickor, fjäderbrickor och muttrar på insidan. 

Fast rullskrapa monterad på klipparen 

Montering av fästen till rullskrapornas profil 

Montering av rullskrapa med övre bultar 
(bakre rulle visas) 

Montering av nedre bultar med hjälp av 
tjocka plana brickor, fjäderbrickor & muttrar 
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4. Justera rullskrapan så att den precis går fritt från rullen och 
dra åt monteringsbultarna. 
5. Vrid på rullen för att se till att den inte kommer i kontakt med 
skrapan och justera om skrapan om nödvändigt. 
 
 
 
 
 
 
 

Skrapknivar: 

Den fasta rullskraparkniven är tillverkad av fjäderstål och kan bytas ut utan att profilen behöver bytas 
ut. Knivar passar i en skåra i profilen och hålls fast med en uppsättning popnitar av aluminium. Byte 
involverar urborrning av de gamla popnitarna, avlägsnande av kniven, montering av den nya kniven, 
borra hål i den och sätta fast den med nya popnitar. 
  
Utbytesknivar levereras ihoprullade och inplastade. Paketet ska också innehålla de popnitar som 
behövs och en borrbit. De verktyg som behövs består av en lämplig handborrmaskin eller 
pelarborrmaskin, plåtsax eller en bågfil med fintandat blad och en popnitpistol av standardmodell 
som kan köpas alla järnhandelsbutiker.  
  
För att byta ut kniven: 
6. Avlägsna kniven från dess förpackning och rulla försiktigt ut den samtidigt som du ser till att inte 

sno eller böja den. Se till att plocka ur nitarna och borrbitsen. 
7. Avlägsna hela rullskrapan från klipparen, koppla loss monteringsfästena och ta den till en lämplig 

arbetsbänk. 
8. Använd den medföljande borrbitsen och borra ur popnitarna samt avlägsna deras fötter från hålen. 
9. Dra ur den gamla skrapkniven ur skåran. Det finns även en packningsremsa av aluminium 

monterad i skåran. Se till att inte böja eller skada denna vid avlägsnandet när du avlägsnar 
skrapkniven. Rengör skåran och packaren och kassera den gamla kniven på ett lämpligt sätt. 

10. Montera packaren i profilens skåra och se till att hålen i 
packaren passar in med hålen i profilen. 

11. Montera den nya skrapkniven i den djupaste delen av 
skåran och rikta in skraparkniven med profilens ändar. 

12. Börja nära skrapans centrum. Håll kniven i skåran medan du 
borrar den genom hålen i profilen och packaren. 

13. Montera den första popniten. 
14. Upprepa steg 12 och 13 för alla de andra hålen. 
15. Använd en stålsax eller en bågfil med fintandat blad för att 

korta den nya skraparkniven till samma längd som profilen. 
16. Återmontera bultarna och muttrarna och dra åt dem 

ordentligt. 
17. Återmontera rullskrapan på klipparen enligt beskrivningen 

ovan. 
 
 

14h. Anti-studsmedar. 

Trimax Pegasus Series 3 Classic är en mycket effektiv klippmaskin. På grund av detta har den 

använts för klippning av högkvalitetstuft med klipphöjden som tidigare ansågs omöjliga för 
rotorklippare. Ökade förväntningar har markerat områden som kan förbättras. 
  
Ett av dessa är vid klippning extremt nära turfen då marken inte är perfekt slät. Ojämnheterna får 
klipparen att vicka upp och ned vilket leder till en uddeffekt från varje klipparkniv. Anti-studsmedar 
utvecklades för att eliminera denna effekt. Dessa valbara medar kan monteras under sidkanalerna 
på varje klippaggregat och för klipparen lätt över eventuella gupp mellan de främre och bakre 

Justering av rullskrapan så att den precis 
går fritt från rullen 

Montering av ny skrapblad extrudering 
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rullarna. 
Medarna är pressade ur stål och följer sidokanalens form. Varje 
med är utrustad med tre pinnbultar som passar i de tre 
matchande hålen i botten av varje sidokanal. Grova planbrickor 
används för att få önskat djup på medarna och de fästs till 
sidokanalen med låsmuttrar. 
  
Medarnas rundade profil minimerar skador på turfen vid 
svängning och bör ej lämna några synliga märken efter det att 
klipparen passerat när de är korrekt justerade. 
  
Vänster- och högermedar är identiska. 
 

 
Att montera anti-studsmedar: 
1. För att arbeta på de yttre medarna på vänster och höger 
klippaggregat lyfter du dem precis ovan marken och placerar 
lämpliga träblock under de främre och bakre rullarna för att hålla 
upp sidokanalerna cirka 100mm (4”) från marken. Vid arbete på 
de andra medarna, höj klippaggregaten till transportläge och 
säkerställ att transportlåsen har stängs ordentligt. Placera alla 
reglage i neutralläge, lägg i parkeringsbromsen, stoppa 
traktormotorn och avlägsna tändningsnyckeln innan något 
arbete påbörjas. 
2. Montera säkerhetskabeln för transport mellan vänster och 
höger utriggare för att förhindra oväntad nedsänkning av 
klippaggregaten. 
 

 
3. Arbeta på en med åt gången. Avlägsna muttrarna och fjäderbrickorna. 
4. Montera meden på sidokanalen med tre grova planbrickor mellan meden och sidokanalens botten 

till att börja med. 
5. Montera fjäderbrickor och muttrar på pinnbultarna inuti sidokanalen. Dra åt dem ordentligt. 
6. Repetera steg 4 och 5 för de andra sidokanalerna. 

  
Att ställa in medarnas höjd: 

7. Använd klipparen för att klippa en bit turf. 
8. Undersök det slutförda arbetet. Om det finns några 

oacceptabla märken efter medarna i turfen behöver 
medarnas höjd justeras.  

9. Arbeta på ett klippaggregat åt gången. Avlägsna en bricka 
från varje bult på medarna på klippaggregatets båda sidor. 

10. Klipp ytterliga en bit turf och jämför det slutförda arbetet med 
klippaggregatet som ändrades med arbetet som utförts av 
de andra klippaggregaten. 

11. Repetera steg 9 och 10 för att nå en kompromoss mellan 
studshämning och turfskador. 

12. Justera de andra klippaggregatens medar till samma nivå. 
13. Dra ordentligt åt alla låsmuttrar när justeringen är klar. 
 
 

14i. Viktöverföringskit. 

Trimax Pegasus Series 3 Classic används i ett stort antal olika typer av klippoperationer. I sällsynta 

fall är det möligt för klippaggregatet att “snubbla” över dess främre rulle och “sparka upp” vilket leder 
till allvarlig skada på det bakre klippagregatets drivaxel och växellådsfäste. 

Träblock under rulle lyfter ytter meden från 
marken 

Användning av distansbrickor för att ställa 
in medarnas höjd 

Anti-studsmedar monterade rullarnas 
sidokanaler 
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Sparkkedjor är monterade mellan chassits fjädringsfästen och 
framsidan på det bakre klippaggregatets sidokanalsfäste. Dessa 
förhindrar inte uppsparkning men ser dock till att klipparen inte 
tar någon skada. 
 
 
 
 
 
 

Även om uppsparkning på bakre klippaggregat kan inträffa vid extremt mjuka leriga förhålladen visar 
erfarenhet att det vanligtvis endast inträffar när marken består nästan enbart av sand. Om det finns 
ett område som är helt fritt från grästäcke så kan det bakre klippaggregatets främre rulle bokstavligen 
gräva sig ned i sanden till den punkt där aggregatet inte har något val förutom att sparka upp. Till och 
med ett delvist grästäcke är vanligtivs tillräckligt för att förhindra att detta inträffar. 
  
  
Ett valbart överföringskit finns tillgängligt och som hindrar 
uppsparkning från att inträffa. Fjäderstålstänger är monterade 
på vardera sidan av chassit och kopplat via kedjor till det bake 
klippaggregatets främre del så att fjädrarna bär en del av vikten 
på den främre rullen. 
  
ANM: Eftersom viktöverföringskitet så sällan behövs 

tillhandahålls ej de monteringshål som krävs i chassit och 
klippagregatskropparna. Varje kit innehåller instruktioner för 
borrning av hålen. 
 
 
 

 
Montering av viktöverföringskit: 

1. Packa upp kitet och kontrollera att alla delar finns med. Kitet 
består av 2x fjäderstålsstänger, 2x korta bitar kedja, 4x 
schacklar och 2x R-klämmor. 
2. Markera och borra hålen enligt beskrivningen i 
instruktionerna. 
3. Ställ in klipparen så att vänster och höger klippaggregat vilar 
på marken och det bakre aggregatet är i transportläget. Stoppa 
traktormotorn, lägg i parkeringsbromsen, säkerställ att alla 
reglage är i neutralläge och avlgäsna tändningsnyckeln innan 
arbetet fortsätter. 
 
 
 

 
4. Styrrullar är monterade på chassit för att trycka de vänstra 

och högra klippaggregatens inre ändar utåt när de höjs till 
transportläget. Vid förberedelsen inför montering av kitet 
skall hål ha borrats genom toppen och botten på fästet för 
vänster och höger styrrulle. Ta en av fjäderstålsstängerna 
och passera den korta änden av stången genom hålet i ett 
av fästena på de bakre styrrullarna. 

Sparkkedjor monterade på bakre 
klippaggregat 

Valbart viktöverföringssystem förhindrar 
uppsparkning av bakre klippaggregat 

Kitet inkluderar 2 fjäderstålsstänger, 2 R-
klämmor, 2 kedjor & 4 schacklar 

Montering av fjäderstålsstång genom hålet i 
ett av fästena på styrrullarna  
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5. Sätt en av de medföljande “R-“klämmorna i ett av de små 
borrade hålen i stången på undersidan av rullfästet. 
 
 
 

 
 
 
 
6. Ta en av de korta kedjorna och en av de medföljande 
schacklarna och fäst kedjan till den långa änden av stången 
med schackeln. 
7. Dra åt schackelsprinten ordentligt med en skiftnyckel. 
 
 
 
 
 
 
 

8. Den andra änden av kedjan skall fästas till de bakre 
klippaggregatet. Hål skall ha borrats genom framsidan av 
plåtarna som stöder den yttre änden av kåporna av rostfritt 
stål. Mata schackeln genom den sista länken i den lediga 
änden av kedjan. Se till att kedjan inte är vriden. Fäst 
schackeln till hålet i den bakre klippaggregatet. 

9. Dra åt schackelsprinten ordentligt med en skiftnyckel. 
10. Repetera steg 4 - 9 på den andra sidan. 
11. Kontrollera igen att alla fyra schackelsprinar är ordentligt 

åtdragna. 
 

 
 
 
 
Kedjorna dras åt när det bakre aggregatet sänks ned till driftläge 
och överför vikt från den främre rullen till chassit. Om det bakre 
aggregatet fortfarande visar tecken på att försöka sparka upp 
kan mer spänning appliceras genom att fästa schackeln som 
fäster till fjädern till den andra länken på kedjan. 
 
 
 
 
 
 

FARA! Försök ej att koppla till eller koppla loss kedjorna med det bakre aggregatet 

på marken. Fjädrarna är extremt kraftfulla och kan enkelt orsaka allvarlig 
personskada om de kommer loss när arbete utförs på dem. 

Montering av “R”-klämma på stång på 
undersidan av rullfäste 

Användning av schackel för att fästa kedja 
till fjäderstålsstång. 

Fäste av kedja i hålet på bakre 
klippaggregates ram 

Fäst schackel till andra länken vid kedjans 
övre del om mer spänning krävs 
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14j. Smörjning. 

VIKTIGT!  Använd endast litiumbaserat fett tillverkat av ett välrenommerat företag. 

De flesta ”universal”-fetter som tillhandahålls av kända företag är litium- eller 
litiumkomplexbaserade och skall vara kompatibla med dom som används i Trimax 
produkter.   
  
Fetter som formulerats från andra baser än litium kan reagera eller helt brytas ned 
vid blandning, även i väldigt små mängder. Använd i synnerhet EJ FETT SOM 
INNEHÅLLER GRAFIT. Orsaken till efterföljande mekaniska fel kan oftast upptäckas 
och kan resultera i refusering av eventuella garantianspråk. 
  
Om det finns några tvivel angående sammansättningen hos det fett som övervägs 
att användas i denna Trimaxprodukt, konsultera din leverantör eller tillverkare av 
smörjmedel, eller köp en lämplig ”varumärkes”-produkt.  
  
Renlighet är av yttersta vikt vid arbete med fett och olja. Rengör fettsprutans 
munstycke och varje smörjnippel innan du applicerar fett.  

  

  
  

Det är bäst att smörja din Pegasus Series 3 Classic efter varje användning medan de rörliga 
delarna fortfarande är varma. När komponenter är varma så flyter färskt fett runt dem och 
tränger lättare bort använt fett och smuts. 

 
ANM: Mängden fett beskrivs med antalet ”doser”. En dos definieras som mängden fett som levereras 

vid ett pump på spakförsedd fettspruta, eller en cykel på ett luftdrivet kraftsmörjsystem. 
Varje dos motsvarar cirka 1g eller 0.05oz. 
  

  
  
1. Knivaxlar: Dessa bör smörjas var 8:e timme eller dagligen. 

Det finns smörjnipplar på klippaggregatens sidor. De sticker ut 
från överbyggnadens plåtar som håller upp de rostfria kåporna 
vid överbyggnadens ände. Varje smörjnippel smörjer en axel.  
Endast på 610-modellens sidoaggregat finns det såväl två 
smörjnipplar på den inre änden av klippaggregaten som två vid 
den yttre änden. Detta beror på att smörjfett inte flödar genom 
de trånga rören under kalla dagar om de är för långa. Varje 
smörjnippel förser en axel. Använd 7 - 10 doser universlfett per 
axel. 
 
 

 
ANM: Vid montering fylls axelhusen med smörjfett. Under de första minuternas drift kan en 
mängd smörjfett sippra ut från ovansidan av varje hus under v-remskivan. Detta är normalt. 

Efter återsmörjning kan små mängder smörjfett sippra ut men stora mängder indikerar 
översmörjning. Detta skadar ej axeln men är kladdigt och onödigt och kan leda till att smörjfett 
kontaminerar drivremmarna. 

Smörjnipplar för knivaxlar 
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2. Rullarnas lager: Smörj dessa var 8:e timme eller dagligen. 
Smörjnipplar finns monterade på rullarnas sidokanaler nära 
centrumlinjen på varje rulle. Applicera universalfett tills 
färskt smörjfett kan ses sippra ut från lagret kring rullaxeln. 

 
 
 
 
 
 
De främre rullarnas lager på de bakre klippaggregaten har 
fjärrsmörjnipplar eftersom transporthjulen skulle göra det svårt 
att nå dem i annat fall. Smörjnipplarna är placerade på toppen 
av sidokanalerna ovanför lagren där de är mer åtkomliga. 
 
 
 
 
 
 

 
3. Höjdjusterare: Dessa bör endast smörjas vid behov. Om 

klipphöjden aldrig ändras så borde ingen smörjning 
behövas. Varje höjdjusteringsblock har en smörjnippel som 
skall ges en eller två doser universalsmörjfett. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Rullpivåer: Smörj var 40:e timme eller veckovis. Varje 

klippaggregat pivoterar från sida till sida på bussningar belägna i 
mitten av klipparkroppen fram och bak. Varje pivåbussning är 
utrustad med smörjnipplar och bör ges en eller två doser 
universalsmörjfett. 

Smörjning av rullarnas lager 

Smörjning av främre rullens lager på bakre 
aggregat 

Smörjning av höjdjusterare 

Smörjning av rullpivåer (sidoaggregat 
överst, bakre aggregat nedan) 
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5. Lutningspivåer: Smörj var 40:e timme eller veckovis. Alla 
tre klippaggregat kan lutas middskepps i förhållande till sina. De 
bakre aggregatpivåerna är utrustade med förstärkta 
nylonbussningar och kräver ej smörjning men sidoaggregatens 
pivåer har smörjnipplar monterade. Det finns två av dessa på 
varje sidolutningspivå under de stora “U”-bultarna som fäster 
varje aggregat till dess utriggare. Varje smörjnippel skall ges en 
eller två doser universalsmörjfett. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6. Utriggarnas gångjärnsbussningar: Smörj var 40:e timme 
eller veckovis. Varje utriggare (vänster, bakre och höger) 
svänger kring en stor tubulär gångjärnstapp. Det finns en 
stor syntetisk bussningar på vardera sidan om gångjärnet. 
Varje bussning smörjs via en smörjnippel monterad på det 
yttre rör som gångjärnsröret passerar genom. Varje 
smöjrnippel skal ges tre eller fyra doser smörjfett. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
7. Öppningsspak till främre transportlås: Smörj var 40:e 
timme eller veckovis. Öppningsspaken till transportlåset sitter 

på toppen av strukturen där sidohydraulkolvarna fäster till 
chassit. Det finns en smörjnippel monterad vid sidan om 
knoppen som spaken svänger kring. Denna skall ges en eller 
två doser universalsmörjfett. 
 
 
 
 

 
8. Öppnare till bakre transportlås: Smörj var 40:e timme eller 

veckovis. Denna är belägen vid den bakre änden av 
chassit på höger sida. Det finns en smörjnippel på det 
vertikala röret som sammanbinder de nedre och övre 
spakarna. Denna skall ges tre doser universalsmörjfett. 

Smörjning av sidoaggregatens 
lutningspivåer. Det finns ytterligare en 

smörjnippel på andra sidan (vänster cirkel) 

Smörjning av utriggarnas 

Smörjning av transportlåöppnare (främre) 

Smörjning av transportlåsets öppnare 
(bakre) 
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14k. Underhåll av drivaxel (Alla drivaxlar). 

Drivaxeln som kopplar samman traktorns kraftuttag med klippaggregatets växellåda är en 
kompliceradd utrustning i sig självt. Regelbundet underhåll är nödvändigt om den skall fortsätta att 

fungera tillförlitligt. 
  
En drivaxel skall inte bara överföra rotationsmoment från traktorn till klippaggregatet utan den skall 
göra detta medan traktorn och klippaggregatet rör sig i förhållande till varandra. För att möjliggöra 
vinkelrörelser så har drivaxeln en kardanknut vid varje ände. För att tillåta att den går ihop och isär  
består centrumdelen av två stålrörsprofiler där den ena går in den andra.  

 

VIKTIGT! Drivaxelns rör MÅSTE alltid kunna gå ihop och isä obehindrat annars 

kan det resultera i allvarlig skada på traktorn, klippaggregatets växellådor eller 
själva drivaxeln. 
  

Ett rörformigt skydd innesluter drivdelarna och är utformat för att röra sig fritt runt dem. 
Skyddsmonteringen består av plaströr som glider in i varandra, separata ”koner” som innesluter 
kardanknutarna och plastkragar som fungerar som lager mellan skydden och drivaxeln. Tunna kedjor 
är fästa vid skydden och är fastspända vid lämpliga punkter på både traktorn och klippaggregatet för 
att förhindra att skyddet vrider sig medan drivaxeln snurrar inuti. För att kunna utföra sin funktion som 
skyddsanordning  så måste skyddsmonteringen kunna röra sig obehindrat kring drivaxeln.  
 
Dagligt underhåll består av smörjning av kardanknutarna, medan axelns två halvor skall dras isär 
och smörjas minst var 40:e timme. Plastskyddets lager skall smörjas vid samma tillfälle. 
  
Innan arbete utförs på någon drivaxel skall klippaggregaten sänkas ned till marken. Säkerställ att alla 
traktorreglage är in neutralläge, lägg i parkeringsbromsen, stoppa motorn och avlägsna 
tändningsnyckeln från traktorn. 
  
 
A: KLIPPAGGEGATENS DRIVAXLAR. 
  
Var 8:e timme eller dagligen: 
 
 
 
1. Smörjpunkterna är monterade på korset på varje kardanknut 

och skall ha tre doser av universalsmörjfett vardera. Det kan 
vara nödvändigt att avlägsna drivaxeln från maskinen för att 
komma åt vissa av smörjpunkterna.  

  
 
 
 
 
 
2. Smörjpunkterna som sitter ingjutna i säkerhetsskydden av 
plast skall ha en eller två doser av fett vid samma tillfälle. 
 
 
 
 
 
 
 

Var 40:e timme eller veckovis: 
Skjutrören måste smörjas regelbundet. Om de inte kan skjutas ihop smidigt så kan de orsaka skada 

på växellådor och andra transmissionskomponenter. För att utföra jobbet ordentligt måste 
säkerhetsskyddet avlägsnas från det inre röret (änden med den mindre diametern på skyddsröret). 
Avlägsnande av säkerhetsskydd är likadant för båda ändar. 

Smörjning av kardanknutar  

Smörjning av kåpans lager  
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Att avlägsna drivaxelns säkerhetsskydd: 
3. Avlägsna varje drivaxel från maskinen. 
4. Arbeta med en drivaxel åt gången så att inte delar blandas ihop. Dra isär drivaxelns två halvor.  

  
  
  
 
5. Ställ den halva drivaxeln vertikalt med kopplingsänden uppåt 
och pressa nedåt på skyddskonan. 
6. Lossa på de tre spärrarna som skjuter ut ur skyddets kona, 
den ena efter den andra. För att göra detta placera bladet av en 
skruvmejsel i skåran på varje spärr och bänd den inåt. 
7. Dra av hela skyddet från den halva axeln. 
 
 
 
 
 
 

Att återmontera säkerhetsskyddet: 

8. Ställ den halva drivaxeln vertikalt med kardanknuten riktad 
nedåt. 
9. Dra skyddshöljet ned över axeln och rikta in de tre spärrarna 
på plastlagren med motsvarande öppningar i konan. 
10. Tryck konan nedåt för att passa in de avsmalnande 
spärrarna i öppningarna. Fortsätt trycka nedåt på säkerhetsröret 
och använd sedan en hammare för att försiktigt knacka konan 
nedåt tills varje spärr hamnar på plats.  
 
 
 
 
Att smörja skjutrören: 
11. Placera tre eller fyra doser fett längs varje sida på det tresidiga röret.  
12. Smörj fett över hela utsidan på röret där det överlappar det yttre röret. 
13. Återmontera säkerhetsskyddet. 
14. Passa ihop drivaxelns två halvor. Uppmärksamma att de bara passar ihop på ett sätt, det är när 
dom inre gafflarna i bägge ändar är parallella med varandra.  
  
B: PRIMÄR DRIVAXEL. 
  
Var 50:e timme eller veckovis. 

Den primära drivaxeln skiljer sig från de andra. Den har en normal kardanknut vid klipparänden men 
en dubbel vidvinklad homokinetisk led vid traktoränden. Utformningen av den homokinetiska leden är 
den mest avancerade som finns tillgängligt och “E-kit”-leder är monterade vilket ökar 
hästkraftskapaciteten och förlänger smörjintervaller. 
  
Drivaxeln har skyddskåpor med snabböppning som enkelt kan avlägsnas för att medge tillgång till 
alla smörjpunkter förutom skjutrören, utan att behöva avlägsna drivaxeln från maskinen. Även om 
kardanknuten vid klipparänden kan smörjas samtidigt som den sekundära drivaxeln är det väldigt 
enkelt och faktiskt snabbare att ta av kåporna. Borttagning av kåpor sker på liknande sätt för 
drivaxelns båda ändar. 
  
  
 
  

Nedpressning av konan och användande 
av skruvmejsel för att lossa på spärrar vid 

konans bas  

Försiktig nedknackning av kona över varje 
lagerspärr med hammare medan röret 

pressas nedåt  
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Borttagning av skyddskåpor: 
15. Det finns en ljusröd flik med en gjuten smörjnippel insjunken 

i basen på kardanknutens skydd. Använd en medelstor flat 
skruvmejsen för att släppa på den röda låsfliken enligt 
bilden. 
 

 
 
 
 
16. Glidlager av vit plast är synliga på fyra ställen runt 
skyddskåpan. Använd samma skruvmejsel för att rotera de vita 
plastlagren inuti kåpan. 
17. Dra loss hela skyddskåpans uppsättning från glidlagret i 
plast för att exponera kardanknuten. De vita plastlagren kommer 
att sitta kvar. 
 
 
 
 

 
18. Standardkardanknuten vid chassits växellådsända skall 

ges tre doser universalsmörjfett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Den homikinetiska leden i traktoränden har en dubbel 

kardanknut. Smörjnipplar i båda kirsen skall ges tre doser 
universaksmörjfett vardera. Åter igen kan det bli nödvändigt att 
avlägsna drivaxlarna från maskinen får att komma åt vissa 
smörjpunkter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Den vinklade smörjnippeln vid röränden av leden smörjer två 
små kulleder som håller leden riktad. Applicera fem doser 
universalsmörjfett. 

Lossande av röd låsflik  

Totering av glidlager inuti kåpa 

Smörjning av kardanknutens kors 

Smörjning av de homokinetiska ledernas 
kors (2) 

Smörjning av centrala kulleder 
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21. Den vinklade smörjnippeln vid kopplingsänden av det 
centrala huset smörjer centraldisken. Applicera 12 doser 
universalsmörjfett. 
 
 
 
 
 
 
 

22. Dra isär drivaxelns två halvor tills de nästan separerar och 
placera tre eller fyra doser smörjfett längs varje sida av 
utsidan på det mindre röret. Stryk smörjfett över hela 
utsidan på röret där det överlappar med det andra röret och 
tryck ihop de två halvorna igen. 
 
 
 
 
 
 

När alla leder har smörjts kan kåporna sättas tillbaka. 
  
Att sätta tillbaka kåporna: 

23. Arbeta i en ände åt gången. 
  
24. Skjut kåpan mot drivaxelns kardanknut. Skåran i kåpan som 
passar över den röda låsfliken är markerad med en pil. Tryck 
kåpan över det vita plastlagret tills alla fyra flikar placeras i 
kåpans skåror. 
25. Använd en skruvmejse för att rotera de vita lagren så att det 
placeras rätt inne i kåpan. 
26. Tryck tillbaka den röda fliken till rätt läge och sätt kåpan på 
plats. 
27. Repetera för drivaxelns andra ände. 
 

 
 
 
 

28. Ge varje plastsmörjnippel på den röda fliken två doser 
smörjfett för att smörja de vita glidlagren av plast.  

Smörjning av den  homokinetiska ledens 
centrala hus 

Applicering av smörjfett på utsidan av inre 
skjutrör 

Pil indikerar smörjflikens läge 

Smörjning av kåpans lager 
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C: ALLA DRIVAXLAR. 
  
Enligt behov: 
  
  
  
  
29. Smörj låssprintarna med snabböppning och låskragar. 

Om de fjäderbelastade låssprintarna och kragarna inte rör 
sig obehindrat skall de smörjas med en olja som innehåller 
universalolja. 
 
 
 
 
 
 
 

30. Allmän rengöring och inspektion skall utföras enligt behov eller minst en gång varje säsong. 
Drivaxeln skall avlägsnas från maskinen och kåporna tas av. Följande skall utföras: 

 Håll delarna från varje axel separerade från varandra. 

 Avlägsna kåporna och rengör dem. 

 Avlägsna glidlagren av plast från deras spår och rengör 
spåren. 

 Rengör alla mekaniska delar med lämpligt lösningsmedel. 

 Inspektera knutarna efter slitage eller slakhet. 

 Inspektera noggrant skjutrören efter slitage eller tecken på 
repning.  

 Byt ut slitna delar. Tala om nödvändigt med din återförsäljare 
eller verkstad för rådgivning. 

 Smörj alla delar enligt beskrivningen ovan och återmontera 
drivaxlarna. 

 Montera drivaxlarna på maskinen. 
 

 
 

14l. Växellådsolja. 

Kontrollera växellådans oljenivå var 40:e timme eller veckovis. 
 
Att kontrollera växellådans oljenivå, alla växellådor: 
1. Parkera traktorn på en jämn yta. 
2. Sänk ned klippaggregatet till marken, stoppa traktormotorn, lägg i parkeringsbromsen, säkerställ 

att all styrreglage är i neutralläge, avlägsna tändningsnyckeln och vänta tills alla rörliga delar 
stannat. 

  

   
  
  
Endast chassiväxellådan: 

3. En avluftningsplugg är monterad ovanpå växellådan. 
Avlägsna denna avluftare (19mm eller 3/4” hylsa). 

Smörjning av drivaxelns sprintar med 
snabböppning 

Avlägsnande av lagerkragar från spåret i 
kardanknutsoket 

Avlägsnande av chassiväxellådans avluft-
ningsplugg 
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4. Oljenivån kan vara synlig genom avluftningshålet. Om inte, 
använd ett plastbuntband eller lämplig bit ren metalltråd som 
oljesticka. Huvudhöljet bör ej vara mer än halvfullt, och ej 
under 20mm (3/4”) från halvfull nivå. 

5. Om nödvändigt, fyll på EP90-olja genom avluftningspluggens 
hål till önskad nivå. 
6. Sätt tillbaka avluftningspluggen och dra åt den ordentligt. 
 
 
 
 
 

 
Endast klippaggregatens växellådor: 

7. Det finns en nivåplugg på framsidan av varje växellåda 
bredvid växellådans ingående axel. Avlägsna denna plugg 
(14mm eller 9‘16“ skruvnyckel). Om nivån är korrekt bör 
oljan vara synlig nära botten av hålet i höljet. 
 
 

 
 
 
 
8. När drivaxeln och skyddskåporna är monterade är det ganska 
svårt att se nivåpluggen. I detta fall, avlägsna luftningspluggen 
från växellådans ovansida (19mm eller 3/4" skruvnyckel).  Oljan 
bör vara synlig halvvägs upp i ingångsaxeln. 
  
 
 
 
 
 

Alternativt kan du använda en ändamålsenlig oljesticka för 
att kontrollera att huvuddelen av växellådans hölje är 
halvfullt. Huvudhöljet bör ej vara mer än halvfullt, och ej 
under 20mm (3/4”) från halvfull nivå. 

 
9. Om nödvändigt, fyll på EP90-olja genom avluftningspluggens 

hål. 
10. Sätt tillbaka nivå- och avluftningspluggen och dra åt dem 

ordentligt.. 
 
 
 
 
 
Om någon av växellådorna ofta behöver påfyllning, kontrollera att alla pluggar är åtdragna och 
inspektera tätningarna på ingångs- och utgångsaxlarna efter läckage. Konsultera om nödvändigt din 
återförsäljare. 

Användning av ett plastbuntband som 
oljesticka för att kontrollera chas-

siväxellådans oljenivå 

Växellådans oljenivåplugg (skyddskåpa 
avlägsnad för tydlighetens skull) 

Växellådans avluftningsplugg 

Användning av plastbuntband som en 
oljesticka 
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Byte av växellådsolja: 
11. Växellådsoljan skall tappas ut och bytas var 1000:e timme. 

Urtappning genomförs bäst när oljan fortfarande är varm 
efter användning. 

 
Att byta oljan i chassiväxellådan: 

12. Avlägsna avluftningspluggen (19mm eller 3/4” skruvnyckel). 
 
 
 
 
13. Avtappningspluggen sitter direkt under avluftaren på 
undersidan av höljet. Innan den lossas behöver du hitta något 
som leder bort oljan från växellådans monteringsplatta ned i en 
lämplig behållare. En bit vikt kartong kan vara idealiskt. Se till att 
ha denna och behållaren på plats innan du fortsätter. 
14. Lossa på och avlägsna avtappningspluggen (14mm eller 
9’16” skruvnyckel). 
 
 
 

 
15. Låt oljan tappas ur i behållaren och kassera den i enlighet 

med lokala föreskrifter. 
16. Sätt tillbaka avtappningspluggen och dra åt den ordentligt. 
17. Fyll upp växellådan till korrekt nivå med ny högkvalitativ 

EP90-olja. Sätt tillbaka avluftaren och dra åt ordentligt. 
 

 
 
 
 
Att byta oljan i klippaggregatens växellådor: 
18. Avlägsna kåporna av rostfritt stål på lämpligt klippaggregat 
(se avsnitt 14a). 
19. Avlägsna avluftningspluggen från toppen av höljet (19mm 
eller 3/4“ skruvnyckel). 
 
 
 
 
 
 

20. Det finns avtappningspluggar på botten av växellådans hölje. Placera en lämplig behållaren 
under pluggen. Använd om nödvändigt en tratt för att förhindra att olja förorenar drivremmarna. 

21. Avlägsna avtappningspluggen (14mm eller 9/16“" skruvnyckel). Låt oljan tappas ned i behållaren 
och kassera den på ett korrekt sätt enligt lokala föreskrifter. 

22. Montera avtappningspluggen och dra åt den ordentligt. 
23. Fyll upp växellådan till korrekt nivå med ny högkvalitativ EP90-olja. Sätt tillbaka 

avluftningspluggen och dra åt den ordentligt. 
  
  

14m. Kontroll av väghjulens däck. 

FARA! Däck- och fälgdelar kan explodera om däcken pumpas för hårt och orsaka 

allvarlig personskada eller dödsfall. Upprätthåll alltid rätt däcktryck. Pumpa ej däck 
över det rekommenderade trycket. 

Avlägsnande av chassiväxellådans avluft-
ningsplugg 

Chassiväxellådans avtappningsplugg 

Avlägsnande av växellådans avluftning-

Avtappningsplugg på klippaggregatets 
växelåda 
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Svetsa aldrig på eller hetta aldrig upp en hjul- och däckuppsättning. Hettan kan leda 
till att lufttrycket ökar och resultera i en däckexplosion. Svetsning kan strukturellt 
försvaga eller deformera hjulet. 
  
  
Vid pumpning av däck skall du använda ett fastsättningsbart ventilmunstycke och 
en förlängningsslang tillräckligt lång för att du skall kunna stå åt sidan och EJ 
framför eller över däckuppsättningen. 

  
  
  
Två typer av väghjul är tillgängliga för Pegasus Series 3 Classic. Standardhjul är 225R15C 8-ply 

däcl på stålfälgar, medan breda 31x13.50-15 8-ply turfdäck med lågt marktryck på stålfälgar finns 
som tillbehör. De bredare däcken är användbara om maskinen ofta skall köras på väldigt mjuk mark 
eller på golfbanor där maskinen måste köras på gräs längre sträckor med klippaggregaten upphöjda. 

  

VARNING! När klipparen är utrustad med turfdäck är den bredare än 2.5m (8’ 2-

1/2”) och det kan vara olagligt att färdas på allmänna vägar. Dessutom sticker de 
breda hjulen ut väl bortom klipparens övriga utstickande delar och gör dem 
VÄLDIGT BENÄGNA FÖR KONTAKTSKADOR. Den instiktiva reaktionen hos en 

förare som möter ett fordon på en smal väg är att köra närmare trottoarkanten. Eftersom de 
breda däcken är det första som kommer i kontakt med trottoarkanten, grindpostar eller andra 
hinder, resulterar detta vanligtvis i skador på däckens sidoväggar, böjda hjulfälgar, snabbt 
slitage av yttre hjullager och till och med böjda fjädringar och chassikomponenter. Det faktum 
att hjulen har betydande förskjutning bidrar till vissa av dessa symptom. 

  
Eftersom denna typ av skada är bortom tillverkarens kontroll KOMMER GARANTIN 
PÅ OVANSTÅENDE DELAR HÄVAS när breda hjul monteras om kontakt är 
uppenbart. 
  
  
Breda turfdäck är ENDAST godkända för anvädning där maskinen ALDRIG 
ANVÄNDS PÅ ALLMÄNNA VÄGAR. 

  
  
  

Kontrollera väghjulens däcktryck dagligen. Däck skall INTE PUMPAR MER ÄN 450kPa (65psi) för 
standarddäck och 350kPa (50psi) för turfdäck. När däcktrycken kontrolleras, inspektera däcken 
efter slitage, skärskador, sprickor, lösa eller förlorade tappmuttrar eller annan skada. Reparera eller 
byt om nödvändigt ut. 
  
Att avlägsna väghjulen: 
1.  Parkera klipparen på plan mark. Denna operation kan utföras med klippaggregaten höjda eller 

nedsänkta, med klipparen kopplad till traktorn eller enskilt. Om klipparen skall vara kopplad till 
traktorn, lägg i parkeringsbromsen, ställ alla reglage i neutralläge, stoppa motorn och 
avlägsna tändningsnyckeln innan arbetet fortsätter. 

2. Kila fast det hjul som inte avlägsnas för att förhindra rörelse när det andra hjulet stöttas upp. 
3. Använd lämplig domkraft med en kapacitet på minst 1,000kg (1 ton). 
4. Placera domkraften under det fyrkantiga stålröret som inrymmer gummifjädringen och hissa upp 

chassit så att det bär en del av vikten. Lyfte inte hjulen från marken i detta skede. 
5. Använd ett fälgkors eller en 21mm eller 13/16” hylsa för att lossa på hjulmuttrarna. Vrid dem 

motsols för att lossa dem. Avlägsna inte muttrarna. 
6. Hissa upp hjulen från marken. 
7. Avlägsna hjulmuttrarna och hjulet. 

  

FARA! Om klipparen måste lämnas upphissad och utan uppsikt medan däcket 

repareras skall block eller lämpliga stöd placeras under axeln. 
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To replace the road wheels: 
8. Se till att pinnbultarna och muttergängorna är rena och lätt oljade. 
9. Montera hjulet på pinnbultarna. 
10. Montera tappmuttrarna med den avsmalnande sidan mot hjulet. Dra lätt åt varje mutter korsvis. 
11. Sänk ned domkraften tills en del av klipparens vikt vilar på hjulen. 
12. Dra åt hjulmuttrarna helt till 75Nm (55 lb-ft) korsvis och kontrollera sedan muttrarnas åtdragning 

igen. 
13. Sänk ned domkraften så den släpper kontakten med maskinen och avlägsna den. 
 
 

14n. Kontroll av väghjulens lager. 

Kontrollera väghjulens lager varje månad. 
  
Att kontrollera väghjulens lager: 
1. Parkera klipparen på plan mark. Denna operation kan utföras med klippaggregaten höjda eller 

nedsänkta, med klipparen kopplad till traktorn eller enskilt. Om klipparen skall vara kopplad till 
traktorn, lägg i parkeringsbromsen, ställ alla reglage i neutralläge, stoppa motorn och 
avlägsna tändningsnyckeln innan arbetet fortsätter. 

2. Kila fast det hjul som inte avlägsnas för att förhindra rörelse när det andra hjulet stöttas upp. 
3. Använd lämplig domkraft med en kapacitet på minst 1,000kg (1 ton). 
4. Placera domkraften under det fyrkantiga stålröret som inrymmer gummifjädringen och hissa upp 

hjulet från marken. 
5. Rotera hjulet långsamt för att kontrollera om det sitter hårt eller efter strävhet. Om hjulet inte 

snurrar lätt kan lagren vara justerade för hårt. Om strävhet upptäcks måste lagren monteras isär, 
rengöras, inspekteras och om nödvändigt bytas ut. Konsultera din servicechef eller bilverksad. 

6. Fatta tag i hjulet i endera sidan och flytta det stadigt för att kontrollera löshet hos lagren. Om det är 
mer än omkring 1mm (1/16”) av rörelse vid fälgen kan hjullagren behöva justeras. Konsultera din 
servicechef eller bilverkstad. 

  
  

14o. Rengöring av klipparen. 

FÖRSIKTIGHET: Rikta ej vattenstrålar från högtrycksslangar eller 

högtryckstvättar direkt mot elektriska komponenter eller anslutningar eller 
elektriska bromskomponenter. 
  

  
Även om dessa komponenter är skyddade från det regnvatten eller den kondensation de stöter på 
under normal anvädning så kan högtrycksvattenstrålar tränga in i tätningar och leder. Detta kan leda 
till kortslutningar och efterföljande fel. Om skräp samlas runt dessa delar så skall det avlägsnas 
genom borstning eller med lågtrycksluft. Alla elkablar skall också behandlas med respekt. 
  
Smörj alltid klipparen före tvätt (se avsnitt 14j), och undvik att rikta slangar mot lagerhus, i 
synnerhet om de fortfarande är varma efter drift. Ett varmt hus kommer att dra in vatten i lagren då 
det svalnar och orsaka korrosion och snabbt lagerslitage. 
  
  
  
  
  
  
Håll urtappningshålen vid knivaxlarnas montageflänsar rena 
för att förhindra att vatten däms upp runt axlarna. 

Urtappningshål vid varje axel  
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“Tvättklaffar” tillhandahålls på varje klippaggregat. Dessa är 
stora öppningar i ena änden av överbyggnaden. Alla har en 
pivåterande lucka som kan lyftas för att möjliggöra enkel 
avtappning av större mängder vatten. Tvättklaffarna gör det 
möjligt att slussa iväg eventuellt skräp som fastnat inne i 
transmissionområdet. 
 
 
 
 
 

 

FÖRSIKTIGHET! Var försiktig vid användning av högtryckstvättar, ångtvättar 

eller högtrycksslangar för att tvätta klipparen. Undvik att rikta vattenstrålar direkt 
mot elektriska komponenter, lager eller andra områden som skyddas av tätningar. 
Vattenskador kan bli omfattande - och dyra! 

Lyft av tvättklaff vid änden av 
klippaggregatets överbyggnad  



TRIMAX PEGASUS Series 3 Classic Bruksanvisning 
Svenska Utgåvan 

© Trimax Mowing Systems (NZ) Ltd, August 2012 

69 Artikelnr. OpmanG3Classic0812SW 

15.15.    SSERVICESCHEMAERVICESCHEMA..  

Följande serviceschema är organiserat så att ett protokoll kan föras när underhåll utförs. Kopiera 
denna sida för att fortsätta med protokollförandet.  
 

  

DATUM 

                                        

  

TIMMAR 

                                        

  

SERVICE UTFÖRD AV 

(Initialer) 

                                        

Var 8:e timme eller dagligen                                         

Kontrollera att alla bultar är åtdragna                                         

Kontrollera knivarnas skick                                         

Kontrollera fling-tipknivarnas                                         

Smörj drivaxlarnas kardanknutar (10)                                         

Smörj lagren på drivaxlarnas skyddskåpor (8)                                         

Kontrollera drivremsspänning, justera vid behov 

(6 eller 8) 
                                        

Kontrollera växellådsoljan, fyll på om nödvändigt                                         

Smörj knivaxlar (9 eller 11)                                         

Smörj rullarna lager (12)                                         

Kontrollera vädhjulen och deras tryck (2)                                         

Kontrollera transportlåsens funktion (3)                                         

Var 40:e timme eller veckovis                                         

Smörj drivaxelns teleskoprör                                         

Kontrollera slitage på drivaxlarnas kardanknutar 

(9) 
                                        

Kontrollera drivremmarnas skick (6 eller 8)                                         

Smörj klippaggregatens svängtappar för rullar 

(6) 
                                        

Smörj klippaggregatens lutningspivåer (4)                                         

Kontrollera åtdragningen på vähjulens bultar 

(12) 
                                        

Smörj transportlåsets öppningsreglage (2)                                         

Månadsvis                                         

Kontrollera väghjulens lager (2)                                         

Kontrollera att viktöverföringsfjädrarnas byglar är                                         

Varje säsong eller efter behov                                         

Smörj höjdjusteringsblocken (12)                                         

Avlägsna drivaxlarna (4), avlägsna kåporna, 

rengor & inspektera, byt ut slitna delar, smörj & 

återmontera 

                                        

Smörj drivaxlarnas snabbsprintar eller kragar (8)                                         
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ANM: Om Pegasus Series 3 Classic används under krävande förhållanden (t.ex. ytterst dammigt 
eller vått etc.) så kan vissa delar såsom drivaxlarna kräva smörjning mer frekvent. 
 
 
 

16. F16. FELSÖKNINGELSÖKNING..  

16a. Klipparen vibrerar omåttligt. 

1. Felaktig hastighet på kraftuttaget: Kontrollera att kraftuttagsväxlen på 540 v/min används, ej 

1000 rpm eller någon annan hastighet. Säkerställ att kraftuttaget ej överstiger 540 v/min. 
2. Knivar saknas eller är allvarligt skadade: Montera ersättningsknivar av samma typ (se Knivar, 

avsnitt 14d, och Byte av knivar, avsnitt 14e). 
3. Primär drivaxel monterad i fel riktning: Den primära drivaxeln måste monteras med den 

homokinetiska leden kopplad till traktorn. Se Montering av primär drivaxel, avsnitt 11e). 
4. Drivaxelns kardanknutar svårt slitna: Inspektera och reparera enligt behov.  

  
  

16b. Drivremmarna slirar. 

1. Orimlig markhastighet: Använd en lägre växel på traktorn. 
2. Roterande delar kan inte röra sig obehindrat: Kontrollera att främmande föremål inte sitter 

fastklämda i axlarna och att alla lager är i bra skick. 
3. Gräsklipparen skalperar omåttligt: Höj klipphöjden (se Klipphöjd, avsnitt 13g). 
4. Drivremmarna är inte korrekt spända: Kontrollera spänningen och justera om nödvändigt (se 

Spänning av drivremmar, avsnitt 14b). 
5. Traktorn har orimligt antal hästkrafter: Fortsätt långsammare eller använd om tillgängligt en 

traktor med mindre kraft (se Matchning av utrustning, avsnitt 9-1). 
6. Drivremmarna utslitna: Inspektera och byt ut om nödvändigt. 
7. Olja eller fett på drivremmarna: Se 16c nedan. 

  
  

16c. Olja eller fett på drivremmar. 

1. Växellådans utgångstätning har läckage: Konsultera din återförsäljare för reparation. 
2. Växellådan är överfull: Växellådans hölje skall ej vara mer än halvfullt. Töm ur om nödvändigt. 
3. Axellagren kontinuerligt överfettade: Rensa bort överflödigt fett. Rundsmörj axlarna enligt 

instruktioner (se anmärkning under Smörjning, avsnitt 14j).  
  
  

16d. Omåttliga hästkrafter behövs för att köra klipparen. 

1. Traktorn får motorstopp vid start: Nya lager fulla med smörjfett. Se Att starta en ny gräsklippare 
första gången, avsnitt 13e. 

2. Roterande delar kan inte röra sig obehindrat: Kontrollera att främmande föremål inte sitter 
fastklämda i axlarna och att alla lager är i bra skick. 

3. Hastigheten på kraftuttaget är för hög: Kontrollera att rätt växel används på kraftuttaget. Välj 
540 v/min. 

4. Orimlig markhastighet: Använd en lägre växel på traktorn. 
5. Klipphöjden är för låg: Höj klipphöjden för att undvika omåttlig skalpering (se Klipphöjd, avsnitt 

13g).  
  
  

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

1. Hastigheten på kraftuttaget är för låg: Öka till 540 v/min. 
2. Hastigheten på kraftuttaget är för hög: Kontrollera att rätt växel används på kraftuttaget (540 v/

min). Under frodiga vårförhållanden när gräset är fullt av sav kan klippningen ibland förbättras 
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genom att köra kraftuttaget på lägre varvtal (låt säga 450 v/min) och välja en högra växel för att 
upprätthålla markhastigheten. 

3. Klipphöjden är för hög: Sänk klipphöjden (se Klipphöjd, avsnitt 13g). 
4. Orimlig markhastighet: Använd en lägre växel på traktorn 
5. Inte de bästa knivarna för omständigheterna: Se “Knivar”, avsnitt 14d. Om solida bågknivar 

används kan LazerBladezTM kanske göra ett bättre jobb.. 
6. Knivarna utslitna: Inspektera knivarna efter slitage eller skador och byt ut vid behov (se Byte av 

knivar, avsnitt 14e). 
7. Markförhållandena för våta: Om möjligt vänta på torrare förhållanden.  
8. Enskilda knivar lämnar randmönster i turfen efter klippning: Denna effekt kan uppstå endast 

vid klippning av vissa grästyper med låg klipphöjd. Om LazerBladezTM används, prova att byta 
till standard fling-tipknivar (art.nr. 411-160-702). See “Knivar”, avsnitt 14d för mer information. 

  
  

16f. Klipparen skalperar omåttligt. 

1. Klipphöjden är för låg: Höj klipphöjden (se Klipphöjd, avsnitt 13g). 
  
  

16g. Dålig klippning och spridning på enbart sidoaggregat. 

1. Knivarna roterar baklänges: Chassiväxellåda felaktigt monterad. Störst risk för detta är när 

växellådan har avlägsnats och ersatts av någon anledning. De vänstra, högra och bakre 
utgående axlarna på chassiväxellådan måste rotera medsols sett från ändarna på varje axel. Om 
vänster och höger utgående axlar roterar moturs, avlägsna växellådans fästbultar, vrid 
växellådan 180 grader på dess vertikala axel och sätta skruva tillbaka bultarna. 

  
  

16h. Klippaggregaten följer inte markens konturer. 

1. Hydraulisk(a) hjälpventil(er) inte i flytläge: Ställ ventilen(erna) i flytläge (se Matchning av 
utrustning, avsnitt 9.3) och Hydraulkonfiguration, avsnitt 11f. Se även bruksanvisningen till din 
traktor eller konsultera om nödvändigt din återförsäljare eller hydraulikexpert. 

2. Inget flytläge tillgängligt på traktorns hydrauliska hjälpventil: Bevaka klipparen vid drift på 

kuperad mark. Närhelst något klippaggregat inte faller ned i markkonturerna håller du den 
hydrauliska hjälpventilen i nedåtläget. Alla lyftkolvar kommer så småningom sträckas ut helt och 
hållet och kan flyta i slitsarna i utriggarens ände. 
  
  

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

1. Konturerna för extrema för medarna att följa: Byt om möjligt klippmönster så att 

klippaggregaten närmar sig konturerna från en mindre extrem vinkel. 
2. Anti-studsmedarna behöver justeras: Anti-studsmedar är valbara tillbehör. Se avsnitt 14h för 

detaljer om hur du ställer in dem korrekt. 
  
  

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

1. För hög körhastighet: Försök klippa på en lägre växel för att reducera markhastighet. 
2. Små ojämnheter i marken får klipparen att studsa: Se Anti-studsmedar, avsnitt 14h. 

Uppsättningar av medar kan beställas från din återförsäljare eller direkt från Trimax Mowing 
Systems. 
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16k. Bakre klippaggregat river upp under drift. 

1. Markförhållandena kan kräva viktöverföringskit: Se avsnitt 14i. Kit kan beställas genom din 
leverantör eller direkt från Trimax Mowing Systems. 

  

16l. Baklyktor eller transporthjulsbromsarna fungerar ej. 

1. Stickproppar och uttag är ej korrekt inkopplade: Kontrollera alla kopplingar. 
2. Elektrisk bromskontroller behöver justeras: Se avsnitt 13f, “Justering av transporthjulens 

bromsar”. 
3. Elektriska ledningar skadade: Elkablar på vissa ställen är särskilt benägna att skadas, i 

synnerhet mellan traktorn och klipparen. På grund av detta är korta elkablar med stickproppar 
och uttag monterade på alla kablar i detta område. Om elkablarna skadas och inte kan repareras 
behöver en ny uppsättning kablar köpas från din återförsäljare eller Trimax Mowing Systems. 

4. Bromsarna fungerar ej: Bromsarna måste manuellt kopplas in vid körning med klippaggregaten i 
transportläget. Se avsnitt 11i. De måste även justeras ordentligt. Se avsnitt 13f för mer 
information. 

5. Bromsarna kräver mekanisk justering eller reparation: Ta maskinen till en bilverkstad. 

  
  

16m. Väghjulen slirar och skadar turfen vid klippning. 

1. Bromsar ej avstängda: Vid klippning finns det ingen vikt på chassit. Om bromsarna ej är 
avstängda när aggregaten är nedsänkta kommer hjulen att låsas och riva upp gräset ur marken. 
Bromsarna måste manuellt stängas av för att förhindra detta. Se avsnitt 11h för mer detaljer. 

  
  

16n. Den primära drivaxelns homokinetiska led går sönder. 

1. Drivaxelns vinkel överstiger 80 grader: Med vissa traktorer kan det vara möjligt att svänga så 

snävt att den primära drivaxeln måste arbeta i extrema vinklar. Med alla traktorer är det möjligt 
att skapa extrema vinklar vid backning genom att klipparen hamnar i “fällkniv” i förhållande till 
traktorn. Om vinkeln vid den homokinetiska leden i traktoränden överstiger 80 grader kommer 
delar av leden att komma i kontakt med varandra. Den homokinetiska leden går sönder om axeln 
roterar när detta händer (se varningen i avsnitt 11e 9). 

  
  
  

17.17.  TTRANSPORTRANSPORT  AVAV  KKLIPPARENLIPPAREN..  

Om det någonsin är nödvändigt att lyfta din Trimax Pegasus Series 3 Classic klippare (för att lasta 
den på en lastbil eller ett släp för transport, till exempel) så är det absolut nödvändigt att lyfta den på 
korrekt sätt. Maskinen kan väga upp till 2,5 ton och har många sektioner som kan röra sig oberoende 
av varandra. När klippaggregaten är upphöjda har den även en låg tyngdpunkt och kan välta om den 
inte sitter fast ordentligt. Det finns dekaler fästa vid klipparen som visar den rekommenderade 
lyftmetoden. 
  

SÄKERHET! Endast personer kvalificerade att hantera lyftutrustning skall utföra 

denna procedur. 

  
  

FARA! Försök aldrig lyfta klipparen underifrån med hjälp av en gaffeltruck! Detta är 

inte enbart EXTREMT FARLIGT, utan gafflarna kommer att skada delar av klipparen. 
Följ stegen nedan för att förhindra olyckor eller skador. 

  
För att lyfta klipparen: 

1. Höj klippaggregaten till transportläget och säkerställ att transportlåset går igen helt och hållet. 
2. Montera transportkabeln för att säkerställa att klippaggregaten inte oväntat kan sänkas ned. 
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3. Sänk ned parkeringsstödet och justera det att bära dragstångens vikt. 
4. Koppla loss transportlåsets rep, elektriska kablar och hydraulslangar från traktorn. 
5. Koppla loss den primära drivaxeln från traktorn och säkra den till klipparen. 
6. Koppla loss traktorn från klipparen och flytta den på ett säkert sätt ur vägen. 
7. Klipparen MÅSTE hängas upp ovanifrån med hjälp av repslinga, rep eller kedjor. Tre repslingor, 

rep eller kedjor kommer behövas. Den totala vikten kan vara upp till 2,500kg (5,500 lbs). 
Säkerställ att all lyftutrustning har lämplig lyftkraft. 

8. Fäst en repslinga, ett rep eller en kedja runt varje sidoarm på 
utriggaren enligt bilden nedan där klipparen fäster med de stora 
“U”-bultarna. Använd om nödvändigt lämplig vaddering för att 
skydda lacken.  

9. Fäst en tredje repslinga, rep eller kedja runt båda armarna på det 
bakre klippaggregates flytvagga enligt bilden, bredvid den tjocka 
plattan som kopplar dem samman. Använd återigen om nödvändigt 
lämplig vaddering för att skydda lacken. 

10. Säkerställ att ändarna på de tre repslingorna, repen eller kedjorna 
möts vid en punkt alldeles ovanför långskeppets centerlinje på 
klipparchassit och omkring 200-300mm (8 - 12”) bakom de vänstra 
och högra utriggarna. Denna punkt behöver vara ovanför 
klippaggregatens högsta punkt. 

11. Fäst på ett säkert sätt alla tre repslingor, rep eller kedjor till kranens 
eller lyftenhetens krok. 

12. Lyft klipparen försiktigt tills den precis lämnar marken. Om den inte 
lyfts jämnt, sänk ned den till marken igen och justera längden på 
repslingorna, repen eller kedjorna efter behov. 

 
 

FARA! Håll väl undan för gräsklipparen medan den är upphängd. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
För att säkra klipparen på en lastbil eller ett släp: 

13. Fastsättningspunkter finns på klipparchassit. Använd dessa 
för att fästa godkända kedjor eller transportnät. Säkerställ att 
maskinen är ordentligt säkrad enligt lokala transportföreskrifter 
innan fordonet förflyttas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.18.  FFÖRVARINGÖRVARING..  

Fäst repslingor, rep eller kedjor 
enligt bilden vid lyft av klipparen 

1
.5

m
 

1
.5

m
 

2
.5

m
 

Främre (överst) & bakre (ovan) 
fastsättningspunkter på klipparchassi. Det 
finns ytterligare en bakre punkt på chassits 

motsatta sida. 
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SÄKERHET! Repetera alla säkerhetsanteckningar, i synnerhet anteckningarna 

angående FÖRVARNINGSSÄKERHET, avsnitt 3h, innan gräklipparen förbereds för 
förvaring. 

  
 
Efter en säsongs användande ska maskinen noggrant inspekteras och förberedas för förvaring. 
Reparera eller byt ut alla utslitna eller skadade komponenter för att förebygga onödigt driftstopp i 
början på nästa säsong. 
  
Att förbereda gräsklipparen för förvaring: 
1. Töm området på folk, i synnerhet barn. 
2. Smörj alla smörjnipplar. 
3. Tvätta noggrant maskinen för att avlägsna all smuts, lera, skräp och rester. 
4. Inspektera knivarna och axlarna och titta efter skador eller intrasslat material. Reparera eller byt ut 

skadade delar. Avlägsna allt intrasslat material. 
5. Inspektera drivremmarna och titta efter slitage eller skador och byta ut vid behov. 
6. Kontrollera växellådsoljan och fyll upp vid behov. 
7. Förflytta dig till förvaringsområdet. Välj ett område med en torr, plan yta som är fri från skräp och 

ur vägen för mänsklig aktivitet  
8. Pegasus Series 3 Classic kan förvaras med klippaggregaten upphöjda eller nedsänkta. För det 

senare, sänk ned aggregaten på lämpliga plankor eller träblock för att hålla dem undan från 
markfukt. 

9. Koppla loss klipparen från traktorn. 
10. Stötta upp väghjulen från marken och placera lämpligar stöd under fjädringsrören för att hålla 

vikten borta från däcken. 
11. Avlägsna drivaxlarna och förvara dem inomhus. 
12. Avlägsna fjärrstyrningsenheten och förvara den på en säker plats inomhus. 
13. Bättra på alla jack och repor i färgen för att förhindra rostangrepp. 
14. Om maskinen inte kan placeras inomhus så täck över den med en vattentät presenning som 

säkert knyts på plats. 
15. Tillåt ej att barn leker på eller omkring den förvarade maskinen.  
  
  
  

19.19.    RREKOMMENDERADEEKOMMENDERADE    VVERKTYGERKTYG..  

Helt vanliga verkstadsverktyg borde möjliggöra de flesta reparationer och justeringar som behöver 
utföras. Genom att ha följande verktyg till hands så säkerställer du att alla arbeten kan utföras 
effektivt. 
 
1. Havltums spärrnyckel. 
2. Halvtums kraftnyckel eller vridmomentsnyckel. 
3. En extra lång eller två standard förlängningshylsor passande spärr- eller kraftnyckel. 
4. Hylsor på 10, 13, 17, 18, 19, 24 och 30mm. 
5. Blocknycklar på 10, 13, 17, 18 (två) 19, 24 och 30mm. 
6. En 9/16” skruvnyckel. 
7. En skiftnyckel av mellanstorlek. 
8. Momentnycklar kapabla att mäta från 10 till 400Nm (8 till 300lb-ft). 
9. Fettspruta och passande patroner med högkvalitativ litiumbaserat universalfett. 
  
  
  

20.20.    BBULTARULTAR  OCHOCH  MMUTTRARUTTRAR..  

Alla bultar som används på Trimax-maskiner har metriska gängor och är generellt av styrkegrad 8.8 

såvida det inte handlar om icke kritiska punkter eller om annat anges. Bulthuvudena skall ha 
tillverkarens emblem och ”88” utfört i relief på huvudet. Styrkegrad 8.8 motsvarar SAE-grad 5. Byt 
alltid ut hårdvara mot bultar av samma styrka. 
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Gängstigningen visas i vridmomentstabellen. En post som visar ”M12x1.75” representerar en bult 
med diametern 12mm och en gängstigning på 1.75mm. I vardagligt språk så utelämnas vanligtvis 
gängstigningen så en M12-bult som är 65mm lång skulle kallas ”M12 x 65 bult”. 
 
Vridmomentssiffrorna som anges i tabellen gäller för icke smorda eller icke oljade gängor och huvud. 
Smörj eller olja ej bultar om ej annat anges i den här handboken. Vid användning av låselement öka 
vridmomentsvärdet med 5%. 
 
Tabellerna som visas nedan ger de korrekta vridmomenten för olika bultar och ställskruvar. Dra åt 
alla bultar i enlighet med de vridmoment som specificeras i tabellen såvida ej annat anges. 
Kontrollera regelbundet att bultarna är ordentligt åtdragna med hjälp av vridmomentstabellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.21.    RREKOMMENDERADEEKOMMENDERADE  RRESERVDELARESERVDELAR..  

Pegasus Series 3 Classic gräsklippare är pålitliga, väldesignade och är väl beprövade i fält. Även 

om så är fallet så kommer delar oundvikligen att slitas ut eller skadas. Det rekommenderas att 
följande reservdelar finns tillgängliga för att minimera driftstopp i händelse av att reparationer eller 
underhåll krävs: 
1. En komplett uppsättning knivar. 
2. En komplett uppsättning av skruvar och muttrar för montering av knivar. 
3. En komplett uppsättning drivremmar. 
4. En liter (eller en quart) av ny, högkvalitativ SAE EP90 växellådsolja.  
  
  
  

22.22.    RRESERVDELSLISTAESERVDELSLISTA..  

En lista över alla delar i din maskin återfinns i en separat bruksanvisning.  
 
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. 

BULTSTORLEK (mm) Newtonmeter (Nm) Pund-fot (lb-ft) 

M6 x 1.00 9 7 

M8 x 1.25 22 16 

M10 x 1.50 43 32 

M12 x 1.75 75 55 

M16 x 2.00 186 137 

M20 x 2.50 365 270 

LazerBladesTM Retaining Bolts 80 60 

Standard fling-tip knivbultar (art.nr. 

411-322-100) 

25 19 

Muttrar till väghjul 75 55 
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Reservdelsdata består av sprängskisser eller tvärsnitt av bilder och åtföljande reservdelstabeller vilka 
läses enligt följande: 
1. 1. 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. 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.  


