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insist on Trimax

professional tractor powered mowing equipment

Specifikationer Tillverkaren har en policy till vidareutveckling av sina produkter – 
förbättringar och förändringar kan därför ske utan vidare meddelande.

DESIGNED & MANUFACTURED IN

NEW ZEALAND

1 Visar Classic vikt. För Elite lägg till 200 kg.
2 För lättare klippning på jämn mark. Använd 60-80 hk (45-52kW) för ojämn terräng.

Wide Area Roller Mower

G3 493 Classic & Elite G3 610 Classic & Elite

Klippbredd 4.93m 6.10m

Total bredd 5.08m 6.25m

Transportbredd 2.50m 2.50m

Total längd 4.12m 4.12m

Klipphöjd 10 – 102mm 10 – 102mm

Ungefärlig vikt1 2200kg 2400kg

Kraftbehov2 38kW (50hk) 42kW (55hk)

*Bilden visar Elie modell

Markeringar för en enkel och exakt 
justering av klipphöjden.

Luckor förenklar tvättning under 
transmissions kåpor.

Stödben “Bulldog®” av hög kvalitet.

Ny förbättrad kontrollbox 
(Elite modellerna)

Lager bärrullar: Trimax nya Tri-Bolt™ lagerhus 
med Sealmaster® SKWEZLOC® lager för 
ultralång livslängd.

Fler-volts system LED belysning.

Tillbehör

Wire eller solida avskrapare

Glidmedar

Fjärrkontroll justering för transportspärr (Classic)

Elektriska bromsar

Breda gräsdäck

Viktöverförings kit

Plastgjutet skydd för elektrohydrauliska 
komponenter (Elite modellerna)

Transport
Individuell fjädring
Stänkskärmar med LED vägbelysning
Extra breda gräsdäck (tillval)
Transport bromsar (tillval)

Automatisk låsning
Klippenheter låsta i upplyft läge.
Hydrauliskt fjärrstyrd transportspärr för Classic som tillval. 
Standard för Elie.

Transmission
Två års garanti för växellåda.
Beprövad remdrift med inbyggt chockskydd.
Tätad transmissionskammare.
Luckor förenklar tvättning under transmissions kåpor.

Chassi klippenheter
5mm kraftig stålkonstruktion.
Klippchassi designad för bästa resultat och jämn 
spridning.

Klipphöjd
Steglös höjdjustering.
Ny och förbättrad klipphöjdsmarkering.

Bärrullar
Bärrullar med stor diameter och avfasade ändar.
Front och bakrulle för bästa följsamhet och ”striping” 
presentation.
Främre bärrulle framflyttad för att klippa bättre i högt gräs.

Lager bärrullar
Nya större Sealmaster® lager med 30% högre kapacitet 
än tidigare modell.
Nya Tri-Bolt™ lagerhus.
Direktsmörjning för lager.

Knivspindlar
Koniska lager.
Extra hållbara axlar.
Specialtätningar.
Koniska lagerhus.
Två års garanti på  
knivspindlar.

Chassi
Kraftig konstruktion.
Smörjbara leder med  
utbytbara delar.

Elektrohydraulisk kontrollbox
(Elite modeller)
Alla lyftfunktioner kontrolleras från förarplatsen.

Återförsäljare
Sweden

Golfmaskiner AB 
Västergatan 5 
340 14 Lagan, Sweden

Phone: +46 (0)372 30110 
Fax: +46 (0)372 30075

Email: info@golfmaskiner.se

VARNING: Maskinen som visas I broschyren kan ha borttagna säkerhetsskydd för demonstrationssyfte. 
Trimax rekommenderar att alla säkerhetsdetaljer alltid finns på plats för att undvika skador på egendom, 
personskador eller till och med dödsfall från objekt som kastas ut eller vid beröring med klippknivar.

Trimax Mowing Systems

PO Box 2150 
Tauranga 3140 
New Zealand

www.trimaxmowers.com



engineered for extreme productivity...just tractor!
add  

Trimax rykte som världsledande 
tillverkare av traktordrivna rotorklippare 
förstärks ytterligare med den senaste 
generationen Pegasus Serie3 
rotorvingklippare för större ytor.

Ny och förbättrad teknik tillåter 
PegasusS3 att leverera en så hög 
klippkvalitet att den måste ses för att 
kunna förstås!

Sedan dess ursprungliga introduktion 2001, har Pegasus 
satt branschstandarden för klippare på större ytor som 
parker, allmänna gräsytor, flygfält, galoppbanor, sportfält, 
gräsodlare och golfbanor. Trots sin stora klippbredd, 
är ojämn terräng inget problem tack vare den unika 
flytfunktionen och fullbredd bärrullar som förhindrar 
skalpering. Den kan också vända med en noll svängradie 
runt träd och hinder. PegasusS3 kombinerar oslagbar 
klippkvalitet med otrolig mångsidighet – den ger ett 
klippresultat som liknar en cylinderklippare i kort gräs, 
medans det i långt gräs inte finns något jämförbart.

En annan avgörande skillnad som PegasusS3 erbjuder är 
de exceptionellt låga underhållskostnaderna jämfört med 
en cylinderklippare eller andra rotorklippare, vilket gör 
den till förstahandsvalet för alla som uppskattar minimalt 
stillestånd.

Trimax LazerBladez™ 
knivar sitter på som 

standard.

Långt gräs är inget problem för PegasusS3

Trånga förhållanden är inget problem då Elite modellen 
tillåter klippning med upplyfta klippenheter.

Förlyttning mellan arbetsplatser är både enkelt och 
säkert. Klippenheterna höjs hydrauliskt och säkras 
automatiskt i transportläge.

Bärrullar
Fullbredd bärrullar på alla enheter följer markens konturer 
och ger ett oslagbart skydd mot skalpering. Bärrullarna 
tillåter också att man kör över kanter eller hårdgjorda ytor 
och ger ett tilltalande ”stripat” utseende på gräset för 
dem som så önskar. Säkerheten är total då bärrullarna 
håller kvar material under klipparen.

Bästa klippresultat
Knivblad med liten diameter 
kombinerat med ett högt 
varvtal ger fler klipp per 
meter, bättre snitt och 
tillåter högre hastighet. Detta 
leder till högre produktivitet 
och oslagbart resultat 
även vid högre 
hastigheter.

Trimax 
berömda LazerBladez™ knivar 

är monterade som standard på 
PegasusS3 och hjälper till att skapa det 

perfekta klippresultatet genom rätt knivtjocklek 
och det luftsug som framåtlutande fläktvingar 

åstadkommer. LazerBladez™ är mycket mer effektiva än 
helsmidda rotorknivar och bara den yttre kniven behöver 
bytas ut.

Byggd tuff
PegasusS3 är designad speciellt för att kunna 
prestera under de tuffaste förhållanden. Bara de bästa 
komponenter och kraftigaste lösningarna har valts för 

att säkerhetsställa oavbrutet 
utnyttjande hela tiden.

Enkelt underhåll
Enkelt underhåll och hög tillförlitlighet 

är inbyggd i PegasusS3 design. Alla 
rörliga delar har långtids syntetiska 
bussningar eller smörjbara lager. 

Fettnipplar har placerats centralt och 
genom möjligheten att lyfta klippenheterna 

kommer man alltid åt överallt för lätt och 
säkert underhåll. Med en 2 års garanti på 

knivspindlar och växellåda, fortsätter denna maskin att 
klippa gräs och stanna borta från verkstaden!

Transport
Transporter mellan arbetsplatser kan inte bli enklare. 
Alla klippenheter kan lyftas och sänkas från förarplatsen 
och klipparen kan flyttas snabbt från plats till plats utan 
stillestånd. Den underhållsfria fjädringen på chassit 
tillåter snabba transporter över all slags terräng.

Classic och Elite modeller
PegasusS3 finns i två modeller, Classic och Elite. Elite 
modellerna har all standard utrustning som Classic men 
även ett fullständigt elektrohydrauliskt kontroll system. 
Med ett enkelt knapptryck på kontrollpanelen (inne i 
traktorhytten), kan enstaka eller alla klippenheter kontrolleras 
utan att maskinen behöver stannas. Individuell kontroll är 
speciellt användbar i trånga förhållanden, och tillåter föraren 
att höja de yttre klippenheterna för att klippa mellan träd 
eller andra hinder. Den innovativa funktionen att kunna höja 
alla klippenheterna så att de precis lyfts från marken med 
ett knapptryck uppskattas av användare. Detta är idealiskt 
då man skall passera hårdgjorda ytor eller vända utan att fullt 
behöva höja klippenheterna och stänga av kraftöverföringen.


