
Klipphöjd 
Förenklad steglös höjdjustering.

Enkel att ändra.

Bärrullar
Full bredd för full “striping” effekt.

Avfasade ändar för att förhindra rivning.

Växellåda
2 års garanti.

Chassi
Mycket kraftig konstruktion.

Remspänning
Automatisk remspänning. 

Wing Roller Mower

S2 340HL

Klippbredd 3.4200mm

Total bredd 3.600mm

Total längd 2.200mm

Klipphöjd 12-112mm

Ungefärlig vikt 850kg

Kraftbehov1 55-95 hk

EQUIPPED WITH...

CONTROLLED LINK ACTIVE 
WINGBOUNCE SUPPRESSION 

insist on Trimax

professional tractor powered mowing equipment
Återförsäljare

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

www.trimaxmowers.com

Trimax Mowing Systems

PO Box 2150 
Tauranga 3140 
New Zealand

www.trimaxmowers.com

Sidovingar
Full rörlighet för att följa onduleringar.

CLAWS flytfunktion

Knivar
LazerBladez™ unika framåtlutande fläktvingar.

Exeptionell livslängd.

Optimalt resultat under tuffa förhållanden. 

Knivspindlar
2 års garanti.

Centralsmörjning
Alla smörjnipplar är nåbara med vingarna uppe.

1 Frontvikter kan behövas

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.

Sweden

Golfmaskiner AB 
Västergatan 5 
340 14 Lagan, Sweden

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

Email: info@golfmaskiner.se

DESIGNED & MANUFACTURED IN

NEW ZEALAND



LazerBladez™ knivar med fläktblad, bult och 
självlåsande mutter.

Fullbredd bärrullar som ”stripar” gräset ger ett tilltalande 
utseende på idrottsplaner och golfbanor.

Centralsmörjning för 
enkelt underhåll.

Enkel och snabb höjdjustering. Transportläge.

Branschstandarden har nu höjts med 
Stealh Serie 2

Bärrullar tillåter klippning 
längs kanter.

Kan hantera långt gräs som klipps oregelbundet.

Stealth satte branschstandarden för rotorvingklippare 
1992. Redan välkänd för kostnadseffektivitet, säkert 
användande, hög produktivitet och ojämförbar 
hållbarhet, Stealth är nu ännu bättre.

Med en unik flytfunktion, enkel och snabb höjdjustering, 
fullbredd bärrullar som ”stripar” gräset, innovativa nya 
servicefunktioner och LazerBladez™ knivar så kommer 
Stealth S2 fortsätta att sätta branschstandarden i många 
år framöver.

Sprid dina vingar 

Flyfunktionen tillåter rörelser av sidovingarna på klipparen 
nedanför horisontal linjen, detta kombinerat med rörlighet 
uppåt gör att Stealth även kan klippa ondulerade gräsytor. 

Med den unika CLAWS (Controlled Link Active Wingbounce 
Supression) flytfunktionen, kan sidovingarna regleras till att 
hållas nere mot marken när man klipper stora jämna ytor 
eller justeras till full rörlighet över ojämn mark.

Säkrare med bärrullar

Rotorklippare med bärrullar är mycket säkrare än klippare 
med stödhjul då materialet stannar inne under klipparen. 
Bärrullarna gör också att användaren kan klippa längs kanter 
eller över diken vilket minskar behovet av trimning.

Små rullar som sitter fram på klipparen säkerhetsställer att 
man inte skalperar gräsytan utan att påverka klippresultatet.

Enkel justering och underhåll

Komplicerade och tidskrävande höjdjustering är nu ett 
minne blott med Stealth S2 förenklade höjdjustering. Detta 
sker nu snabbt och enkelt.

Underhållet av Stealth S2 är mycket enkelt tack vare innovative 
lösningar. Alla smörjställen är enkla att nå med sidovingarna 
upphissade och automatisk remspänning är standard. Den 
smarta lösningen för att smörja bärrullarna ökar livslängden 
på lagren. Detta minskar underhållet och säkerhetsställer hög 
produktivitet.

Genomtänkt design och introduktion av LazerBladez™ har 
resulterat i en maskin med överlägsen prestanda.

Bortanför sin genomtänkta design och goda utseende är 
Stealth S2 genombearbetad med innovativa lösningar som alla 
fokuserar på långtids kostnadseffektivitet. Antingen det gäller 
allmän klippning eller på högstatus sportytor, erbjuder Stealth 
S2 fördelar som gör att den sätter branschstandard.

StealthS2 kan användas med en eller bägge vingarna upplyfta, 
detta ger tre klippbredder i en och samma maskin.

Reliability and productivity built in ...justtractor!
add
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