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Välkommen till Trimax Mowing Systems! 
 
Först av allt vill vi tacka dig för att du valt en gräsklippare från Trimax. Alla vi här 

på Trimax Mowing Systems gratulerar dig till att ha blivit en av de viktigaste 

personerna i vår affärsrörelse, en Trimaxkund. 

 

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

www.trimaxmowers.com 
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1.1.  ÖÖVERLÄMNINGSVERLÄMNINGS--  & & 

  GGARANTIREGISTRERINGSCERTIFIKATARANTIREGISTRERINGSCERTIFIKAT..  

Vart du kan finna överlämnings- och garantiregistreringscertifikatet. 
Detta är ett formulär i tre exemplar som ska återfinnas instoppat i bruksanvisningens pärmar. 
Garantin på denna Trimax-produkt redogörs för i detalj i garantipolicy-dokumentet. 
 
Syftet med garantiformuläret. 
Detta dokument måste fyllas i av maskinens ägare och det ombud den köptes hos. Det är utformat 
för att skydda alla inblandade parter genom att säkerställa att: 
1. maskinen har monterats på rätt sätt och är i ett säkert skick innan den används 
2. alla relevanta delar har blivit ordentligt smorda före användning 
3. ägaren och/eller maskinföraren har bekantat sig med den här bruksanvisningen och förstår hur 

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

sätt under faktiska arbetsförhållanden 
5. ägaren och/eller maskinföraren är medveten om säkerhetsfrågor vad gäller användandet av 

maskinen 
6. ägaren och/eller maskinföraren har blivit instruerad i hur maskinen sköts och underhålls 
7. ägaren är nöjd med maskinens prestanda. 
 
Vad man ska göra om dokumentet inte levererats med maskinen. 
Om dokumentet 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. 
 
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. 
  
VIKTIGT! Observera att Trimax Mowing Systems inte är förpliktigade att hedra 
garantianspråk på denna produkt om inte överlämnings- & garantiregistreringsformuläret 
har fullständigats och det tillbörliga exemplaret returnerats till Trimax Mowing Systems på 
den adress som anges på formuläret.  
 
 

1a. My Trimax 

På Trimax Mowing Systems webbplats finns en sida som heter “My Trimax”. Denna är endast 
tillgänglig för ägare och användare av Trimax gräsklippare och för Trimax-återförsäljare. På denna 
sida finns reservdelslistor inklusive fullständiga reservdelsritningar, bruksanvisningar, 
servicemeddelanden, reservdelsinstruktioner som detaljerat anger hur man monterar delar och 
tillbehör och referensmaterial inklusive en fullständig garantiredogörelse. 
 
För att logga in på My Trimax: 
1. Gå till Trimax webbplats på www.trimaxmowers.com. 
2. Klicka på “My Trimax” 
3. Klicka på “Register” och fyll i formuläret. 
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2.2.  AANGÅENDENGÅENDE  DENNADENNA  BBRUKSANVISNINGRUKSANVISNING..  

Språk: 

 Denna bruksanvisning skrevs ursprungligen på nyzeeländsk engelska, vilket är mycket likt 
brittisk engelska. Översättningar till andra språk är gjorda utifrån den nyzeeländska versionen. 

 Namn på delar och maskinkomponenter har hållits så internationella som möjligt men vissa 
termer kan vara främmande för användare på vissa marknader. Vi ber om ursäkt för eventuell 
förvirring som kan uppstå på grund av detta. 

  
Bilder: 

 Bilderna som används 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 visas kan 
vara extra tillbehör på vissa marknader och en del föremål som inte visas kan vara 
standardmonterade i andra länder. 

 Där en traktor visas 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 sker. 

  
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 bruksanvisning, ses från 
traktorns förarsäte vänt i färdriktningen. 

 På fleraxlade rotorgräsklippare (inklusive Striker, ProCut, Stealth, Merlin, Snake, Pegasus, X-
WAM och Topper-serierna), så är Trimax vedertagna bruk att identifiera knivaxlarna som A, B, 
C, etc., med början från vänster sida. På maskiner med separata klippaggregat börjar vänster 
knivaxel på varje klippaggregat med A. 

 På Trimax slagklippare (inklusive Ezeemow, Warlord och FlailDek-serierna), så drivs 
skärhuvudet från gräsklipparens ena sida. Sedan är remskivorna är inneslutna inuti 
drivremsskyddet kallas “drivande ände”, medan den andra sidan kallas “icke drivande ände”. 

  
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. I synnerhet 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 denna bruksanvisning 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 inte 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 denna bruksanvisning 
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..    

Denna VARNINGSSYMBOL uppträder genomgående i den här 
bruksanvisningen varhelst där det arbete som beskrivs behöver 
särskild aktsamhet eller där säkerhetsmedvetenhet krävs. Läs och åtlyd 
alla säkerhetsmeddelanden och följ instruktionerna noggrant. 
  
  
  

DU är ansvarig för SÄKERT handhavande och underhåll av din Trimax-maskin. 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. Denna bruksanvisning 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. Goda 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 olyckor 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 Trimax-maskiner och därefter minst årligen eller enligt de lokala 
arbetssäkerhets- och hälsoförordningarna. 

  

 Den viktigaste säkerhetsanordningen på Trimax-utrustning 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 de ska användas 
under. Icke standarddelar kan göra maskinen osäker. 

  
  

Tänk SÄKERT! 
  

Arbeta SÄKERT! 



TRIMAX MERLIN Bruksanvisning 
Svensk utgåva 

© Trimax Mowing Systems (NZ) Ltd, December 2013 

7 www.trimaxmowers.com Artikelnummer: SWE OpmanML 1213/1013 

FARA BESKRIVNING ÅTGÄRD 

Fara för 

roterande 

knivar 

Knivarna roterar med hög hastighet. Händer 

och fötter är väl skyddade när maskinen står på 

marken men måste hållas undan när 

klippaggregaten är lyfta över marken. 

Närma dig inte och försök inte 

arbeta på maskinen medan den 

är igång. 

Fara för 

ivägskjutande 

föremål 

Knivar på rotor- & slagklippare måste rotera 

med hög hastighet för att generera klippkraft. 

Främmande föremål som kommer in i 

klippkammaren kan förvandlas till 

höghastighetsprojektiler. Sådana föremål hållas 

kvar inne i klippkammaren när klipparen är på 

marken men kan kastas iväg när den lyfts upp. 

Kör inte maskinen om det finns 

åskådare inom 30 meters 

avstånd (100 fot). 

Var uppmärksam på att lyft av 

klipparen när den är i drift kan 

göra det möjligt för projektiler att 

fara iväg. 

Slag- eller fling-tip-knivar är fästa på knivbärare 

med hjälp av specialbultar som gör det möjligt 

för knivarna att rotera fritt. Lösa eller felaktigt 

monterade bultar kan leda till att knivar lossnar. 

Säkerställ att slag- & knivbultar 

är korrekt monterade & åtdragna 

enligt angivet 

åtdragningsmoment. 

Fara för 

skärskador 

Klippare är utrustade med vassa knivar som 

kan orsaka skärskador på händerna när de 

monteras eller hanteras. 

Bär tjocka handskar vid arbete 

på maskinen. 

Kåpor av tunnplåt är tillverkade av tunn metall 

som kan orsaka skärsår på händerna. 

Fara för 

intrassling 

Alla exponerade roterande maskindelar är en 

potentiell punkt för intrassling. Oskyddade 

kraftuttags- eller drivaxlar är exempel. Långt hår 

eller löst sittande kläder kan fastna och lindas 

runt dessa delar och dra med sig bäraren in i 

Säkerställ att alla skydd är på 

plats. 

Bär inte löst sittande kläder eller 

kläder med dragskor, etc. 

Bind upp långt hår. 

Fara för 

krosskador 

Traktormonterade klippare är tunga. Många kan 

höjas och sänkas på traktorns trepunktslyft. 

Andra har sektioner som kan röra sig 

oberoende av varandra. Lyfta delar kan falla 

ned och krossa allt som finns under dem. 

Placera alltid lämpliga stöd 

under klipparkroppar, säkerställ 

att transportlås är ordentligt 

aktivera & att 

säkerhetsanordningar har 

monterats innan inspektion eller 

arbete sker under en upphöjd 

klippare eller upphöjda delar av 

en klippare. 

Bär arbetsskor med stålhätta. 

Fara för 

åskådare 

Människor, i synnerhet barn, är oförutsägbara 

och kan oväntat springa in på arbetsområdet 

Var uppmärksam på åskådare i 

området, i synnerhet barn. 

Stoppa klipparen om människor 

kommer inom 30 meters (100 

fots) avstånd. 

3a. Identifiering av fara. 
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FARA BESKRIVNING ÅTGÄRD 

Brandfara  Gräsklipp blåser omkring och kan fastna i 

maskinen. Heta traktormotorer och avgasrör 

kan antända gräsklippet och orsaka omfattande 

skador på traktorn och annan närliggande 

egendom.  

Inspektera insidan på traktorns 

motorhuvar och avlägsna 

gräsklipp ofta, i synnerhet vid 

drift under torra förhållanden. 

Medför en brandsläckare på 

traktorn. 

Gräsklipp som fastnat under 

transmissionskåporna kan också antändas 

under torra förhållanden. 

Lyft klipparhuvar och rensa bort 

gräsklipp regelbundet. 

Bullerfara Klippare är utformade för drift utomhus. 

Operatörsplaceringen är sittandes i traktorns 

förarsäte. Buller som genereras av traktorn och 

klipparen varierar avsevärt beroende på terräng 

och förhållanden. 

Använd alltid hörselskydd vid 

körning av klipparen. 

Dammfara  Knivar som roterar med hög hastighet rör upp 

damm, särskilt vid varmt och torrt väder.  

   

Bär en andningsmask vid 

körning av maskinen under torra 

förhållanden. 

Bär ögonskydd. 

Visa hänsyn. Stäng dörrar och 

fönster i närliggande byggnader. 

Transportfara En traktor som drar en klippare är avsevärt 

tyngre än traktorn ensam och är svårare att 

stoppa. 

Var uppmärksam. Kör defensivt. 

Klippare kopplade till lätta traktorer kan orsaka 

att traktorhjulen lyfts från marken vid bromsning 

eller körning över gupp. 

Använd en passande traktor. 

Montera om nödvändigt 

ballastvikter. 

Traktorer färdas ofta långsammare än annan 

trafik. 

Montera alla skyltar, flaggor eller 

ljussignaler som krävs enligt 

lokala lagar. Slå på strålkastare, 

baklysen och varningsblinkers. 

Följ lokala föreskrifter gällande 

körning. Åk åt sidan där det är 

möjligt på säkert sätt för att 

släppa förbi snabbare trafik. 

Klämrisk Klämpunkter uppstår där ett föremål rör sig i en 

cirkel och ett annat rör sig i dess närhet. 

Drivremmar skapar klämpunkter där remmen 

rör sig upp på remskivan. 

Säkerställ att alla skydd är 

korrekt monterade innan körning 

av maskinen. 

Skjuvningsrisk Skjuvningsrisk uppstår när kanterna på två 

föremål rör sig mot varandra. Traktorlänkage 

och tillkopplade klippare rör sig i relation till 

varandra. Klippare med flera klippaggregat har 

många sektioner som rör sig oberoende av 

varandra när klippaggregaten lyfts och sänks 

och när maskinen följer markens konturer. 

Fingrar ocj lemmar kan kapas eller skadas 

Håll undan från maskinen när 

den rör sig. 

Säkerställ att alla skydd är 

monterade. 



TRIMAX MERLIN Bruksanvisning 
Svensk utgåva 

© Trimax Mowing Systems (NZ) Ltd, December 2013 

9 www.trimaxmowers.com Artikelnummer: SWE OpmanML 1213/1013 

3b. Säkerhetsetiketter. 

1. Håll alltid säkerhetsetiketter och skyltar rena och läsliga. 
2. Ersätt säkerhetsetiketter eller skyltar som förlorats eller blivit oläsliga. 
3. Delar som monterats för att ersätta andra som uppvisade säkerhetsskyltar skall också uppvisa 

den aktuella skylten. 
4. Säkerhetsetiketter kan erhållas från din handlares reservdelsavdelning eller från Trimax Mowing 

Systems. 
5. Hur du installerar säkerhetsetiketter: 

 Säkerställ att fästytan är ren och torr. 

 Bestäm den exakta positionen innan du avlägsnar etikettens skyddspapper. 

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

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

 Skala sakta av resten av skyddspapperet medan du jämnt pressar ut etiketten mot ytan. 
 
  

3c. 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 innan 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. 

FARA BESKRIVNING ÅTGÄRD 

Hydraulfara Hydraulsystem såsom hydraulisk drivning eller 

lyftkolvar och traktorns yttre hydrauliksystem 

drivs av vätska under enormt tryck. Läckor kan 

resultera i små högtrycksstrålar som kan 

penetrera mjuk vävnad med lätthet. Hydraulolja 

är även giftig för kroppen och måste avlägsnas 

kirurgiskt för att förhindra kallbrand. 

Använd aldrig händer eller 

fingrar för att inspektera 

hydraulslangar. Håll en bit 

papper, kartong eller trä som 

mål vid inspektion av 

hydraulläckage. 

Fara för fritt 

roterande delar 

Tunga roterande delar fortsätter att rotera efter 

att motorn stängts av. Slag- och 

rotorklipparknivar, remskivor och drivaxlar kan 

fortsätta rotera under flera sekunder efter att 

driften kopplats ur. Personskada kan inträffa när 

operatörer försöker arbeta på maskinen innan 

alla rörliga delar har stannat. 

Vänta tills alla rörliga delar 

stannat innan du närmar dig 

maskinen. 

Fara för halk-, 

snubbel- och 

fallolyckor 

Halk- och fallolyckor kan orsakas av hala ytor 

eller röriga arbetsytor. Klippare som parkeras 

efter körning kan läcka ut stora pölar med 

vatten på marken. Uppmärksamhet krävs vid 

förflyttning i dess närhet. 

Iakttag försiktighet vid 

förflyttning i närheten av 

klipparen. 

Utöva god hushållning. Håll golv 

rena och torra. 

Lägg undan allt som inte behövs 

för jobbet. 

Bär skor med halkfria sulor. 
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3d. Säkerhetskontroll. 

1. 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 denna bruksanvisning. 

2. Manövrera ej eller tillåt ej någon annan att manövrera den här utrustningen innan sådan 
information gåtts igenom. Repetera årligen denna information före säsongsstart. 

3. Gör dessa periodiskt återkommande repetitioner av SÄKERHET och DRIFT till en rutin för all 
din utrustning. 

4. 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. Säkerställ att godkännandeformuläret är 
uppdaterat. 

 
 

3e. Godkännandeformulär för säkerhet. 

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

 
 
 

4.4.  IIDENTIFIKATIONDENTIFIKATION  AVAV  ETIKETTERETIKETTER..  

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

  
Tänk SÄKERT!  Arbeta SÄKERT! 

 
KOM IHÅG: Om säkerhetsetiketter har skadats, avlägsnats, blivit oläsliga eller om reservdelar har 
monterats utan etiketter så måste nya appliceras. Nya etiketter kan erhållas från din auktoriserade 
återförsäljare eller direkt från Trimax Mowing Systems. 

DATUM ARBETSTAGARENS 

NAMNTECKNING 

ARBETSGIVARENS NAMNTECKNING 

   

   

   

   

   

B 424-100-950 C 424-101-080 A 424-101-370 



TRIMAX MERLIN Bruksanvisning 
Svensk utgåva 

© Trimax Mowing Systems (NZ) Ltd, December 2013 

11 www.trimaxmowers.com Artikelnummer: SWE OpmanML 1213/1013 

F 424-101-170 E 424-100-900 D 424-100-880 G 424-101-360 
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5.5.  CCERTIFICATEERTIFICATE  OFOF  CONFORMITYCONFORMITY..  

 
 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 
 

  

TRIMAX MOWING SYSTEMSTRIMAX MOWING SYSTEMS  

70 Maleme Street, Tauranga 3112, New Zealand 
 

Hereby declares that the machines listed below: 
 

   Machine:  Striker 
 
   Type:  Multi-spindled rotary roller-mower  
     Tractor three-point linkage mounted 

 
Model Nos:    730-150-002 & 730-190-002 
Serial Nos. 730-150-002-0001 onwards 
   730-190-002-0001 onwards 

 
Conform with the relevant essential Health and Safety requirements (EHSR)  as 
contained in EN 836 and EN 745 – 89/392 – 91/368 – 93/44 – 93/68 in accordance 
with MD 98/37/EC. 
 
To verify conformity with the aforementioned directives the harmonized standards EN 
292 (Part 1) and EN 292 (Part 2) have been consulted. 
 
 
Dated ____/____/____    On behalf of: 
        
       Trimax Mowing Systems 
 
 
 
 
        
       C Chaplin 
       Project Manager 

Avsiktligt blank 
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6.6.  PPRODUKTBESKRIVNINGRODUKTBESKRIVNING..  

Trimax Merlin är specifikt utformad 
för att passa moderna kompakta 
traktorer i intervallet 22-45kW (30-
60hk). Radikal formgivning har 
kombinerats med innovativt 
ingenjörsskap för att erbjuda 
enastående mångsidighet och 
produktivitet. 
  
Klipparen har en klippbredd på 3,2 
meter (130”). Den består av tre 
separata klippaggregat med 
rullklippare som är fästa till ett 
centralt chassi som bogseras av en 
traktor. Merlin kombinerar klippning 
av stor yta med utmärkt konturföljning 
och enastående manöverbilitet. 
  
Chassit ansluts till traktorns dragstång och har sina egna väghjul. Varje klippaggregat är fäst till 
chassit via en utriggare och kan fritt flyta upp och ned, samtidigt som pivoterande leder 
tillhandahåller fullständig konturföljningsförmåga. Utriggarna är utrustade med hydraulkolvar för att 
lyfta klippaggregaten som automatiskt låses i transportläge för säker drift på allmänna vägar. 
  
Varje klippaggregat är en fleraxlad rotorklippare med främre och bakre rullar med full bredd. 
Rullarna möjliggör exakt konturföljning och gör det möjligt för klippaggregaten att korsa 
cementvägar eller klippa längs kanterna på vallar. De innesluter också skräp inuti klippkammaren 
för oöverträffad säkerhet. Dessa högst effektiva klippaggregat är utrustade med Trimax exklusiva 
LazerBladezTM och kan klippa vid höga markhastigheter samtidigt som de producerar en klippning 
och finish som kan jämföras med cylinderklippare samt erbjuder möjligheten att klippa vildvuxen 
vårväxtlighet. 
  
Drift för klippaggregaten ges av traktorns kraftuttag som är kopplat via en drivaxel till chassit. Ett 
avancerat transmissionssystem distribuerar den till klippaggregaten när de sänks ned till 
arbetsläget. Drift till vänster och höger klippaggregat kopplas automatiskt ur när de lyfts upp. 
  
Talrika funktioner inkluderar det helomfattande kåpsystemet som lyfts på gasfjädrar och ger extremt 
snabb åtkomst till alla mekaniska delar. Det finns även “anti-trip”-fjädrar som förhindrar att de främre 
rullarna på sidoaggregaten gräver sig ner vid följning av extrema konturer, minskade underhållskrav 
och fjärrsmörjning av axlar. Tillbehör inkluderar två typer av rullskrapor, anti-studsskidor, ett urval av 
hjul och däck, fjädring, LED-strålkastare och elektriska bromsar. 

  
Var god läs denna 
bruksanvisning innan maskinen 
tas i drift eller innan justeringar 
eller underhåll utförs. Den 
förklarar hur man hanterar 
maskinen på ett säkert sätt och 
hur man ställer in den för att få 
maximal prestanda i fält. 
  
Om du följer driftinstruktionerna 
och underhållsprogrammet 
kommer din Trimax Merlin ge 
dig många år av produktiv, 
problemfri drift. 
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7.7.  SSPECIFIKATIONERPECIFIKATIONER..  

 Viktsiffror är endast ungefärliga och beror på monterade tillbehör.    Minsta krav för trimklippning av plan mark - 30-37kW (40-50hk) idealiskt 
för de flesta förhållanden. Kan bero på traktor och dragstångens längd.    Vissa tillbehör kanske inte är tillgängliga på vissa marknader. 

ALLMÄNT 

MODELL ML 320 

Klippbredd 3256mm (128”) 

Total bredd 3378mm (133”) 

Total längd (dragstång utfälld) 3510mm (138”) 

Total längd (dragstång indragen) 2710mm (107”) 

Transporbredd 1830mm (72”) 

Transporthöjd 2070mm (81.5”) 

Transportlängd (dragstång utfälld) 3025mm (119”) 

Transportlängd (dragstång indragen) 2225mm 87.5”) 

Ungefärlig vikt  1300kg (2860 lb) 

Minsta rekommenderade kraftuttagseffekt 22kW (30hk) 

Maximal traktorstorlek 45kW (60hk) 

Oklippt cirkeldiameter  Zero turn möjligt 

  

CHASSI 

MODELL ML 320 

Dragkrok Standard kategori 1 sprint, justerbar 800mm (31.5”) i längd 

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

Hastighet för kraftuttag 540 v/min 

Primärdrift till sidoaggregat Tre v-remmar, självkopplande när aggregaten lyfts 

Diameter på primärdriftens remskiva 234mm (9.2”) 

Primära drivremmar SPB2840 

Drift till bakre aggregat T30 drivaxel, 1-3/8” x 6-splineskopplingar 

Lyftkolvar Höger & vänster: 2 x 1-1/4”, bakre: 2.5” x 1-1/4” 

Hydraulsystem Styrs av traktorns yttre hydraulik & traktormonterad styrmodul 

Hydraulanslutning Standard 1/2” självtätande slanganslutning 

Utriggarnas gångjärnslager Smörjbara Glacier-bussningar, 60mm diameter 

Transportlås Automatiska, komprimerbara buffertar för att förhindra rörelse 

Öppning av transportlås Manuellt via dragrep 

Standardväghjul & däck Fälgar: stål, 114.3mm (4.5”) PCD x 5 dubbmönster 

Däck: 195/50R13C 8 belastningsklass 

Däcktryck Standardvägdäck: 250 kPa (35psi) (650kPa (92psi) maximalt) 

Smörjpunkter Utriggarens gångjärnsbussningar (6), klippaggregatens 

rullpivåtappar (4), sidoaggregatens lutningspivåtappar (4), 

primära drivaxelns mellanaxellager (2), primär & sekundär 
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KLIPPAGGREGAT 

MODELL ML 320 

Klippbredd 1160 / 1160 / 1160mm ( 45.7 / 45.7 / 45.7”) 

Klipphöjdsomfång 5-100mm (3/16” - 4”) 

Typ av växellåda T-310A 

Växellådans utväxling 1:4.1 

Diameter på växellådans remskiva, alla 266mm (10.5”) 

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

Axelremskivans diameter 157mm (6.2”) 

Styrrullens diameter 116mm (4.6”) 

Styrrullens lager Två kullager vardera med dubbelläppade kontakttätningar 

Knivändarnas diameter - alla aggregat 400mm (15.75”) 

Antal fling-tip-knivar 18 

Knivtyper 

 - standard 

 - tillbehör 

  

Trimax LazerBladezTM fling-tip-knivar 

Trimax LazerBladezTM “platta” fling-tips 

Drivremstyp B section 

Antal drivremmar 2 per klippaggregat 

Drivremsspänning Två inre koncentriska styrrullar med axelremskivor 

Knivaxelns konstruktion Värmebehandlade hus av gjutlegering med hög hållfasthet, 

axlar med hög hållfasthet, 35mm koniska rullager, 

Transportsystem Främre och bakre rullar av fullbredd 

Sidokanalernas slirskydd Påskruvade slitdynor 

Rullar 140mm (5.5”) diameter, ändarna formade för skavskydd 

Rullarnas lager 34.9mm (1-3/8”) kraftiga självjusterande kullager, 

Fästpunkter på utriggare 

 - rullaxlar 

  

 - lutningsaxlar, sidoaggregat 

  

 - lutningsaxlar, bakre aggregat 

  

16mm (5/8”) bular med hög hållfasthet, smörjbara bussningar, 

tryckbrickor av aluminium-brons 

34.92mm (1-3/8”) axel med hög hållfasthet, smörjbara 

bussningar, tryckbrickor av aluminium-brons 

19mm (3/4”) länktappar 

Smörjpunkter (per aggregat) Knivaxlar (3, centraliserade), rullarnas lager (6), höjdjusterare 

Växellådsolja EP90, 0,8 liter (1.4 UK pints, 1.7 US pints) per växellåda 

TILLBEHÖR  

  

  

Dragstångsbygel 

LED-strålkastare 

Transporthjulbromsar 

Ribbade turfdäck 

Vajerskrapor till rullar 

Fasta skrapor till rullar 
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8.8.  SSERIENUMMERERIENUMMER..  

En serienummerplatta är monterad i fronten av chassit på höger sida, mitt emot parkeringsstödet 
(Fig. 1). 

  
  
 
 
För att undvika förvirring och frustration se till att alltid ange 
serienumret när du beställer delar.  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 Trimax Merling-klipparen är det 
nödvändigt att använda en traktor med rätt specifikationer. 
  
1. Traktoreffekt: 

Den “rekommenderade minsta kraftuttagseffekten” som visas i specifikationstabellen är enbart 
ämnad som en guide när det gäller val av lämplig traktor. Det exakt minsta kraftbehovet varierar 
kraftigt beroende på vilken typ av jobb gräsklipparen ska användas till och terrängens branthet. 
Den maximala traktoreffekten ska inte överstiga 45kW (60hk). 

Fig. 1 

 Modell Klippbredd Minsta kraft som krävs Maximal traktorkraft 

ML320 3.2m (10’6”) 22kW (30hk) 45kW (60hk) 

Fig. 2 

2. Traktordragstång: 
Dimensioner på och typer av traktordragstänger varierar kraftigt. Samma traktormodell kan vara 
utrustad olika på olika marknader. Standard Merlin-modeller är utrustade med en dragstång 
med enkelläpp som passar fasta traktordragstänger utrustade med en bygel. Om traktorn har en 
dragstång med enkelläpp kan en bygel finnas tillgänglig. Om inte så ska klipparen utrustas med 
bygeln som finns som tillbehör. Vissa europeiska modeller kan vara utrustade med drivna 
lyftkrokar som kräver en annan bogserögla. Detaljer ges i följande instruktioner. 

3. 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 
för tidiga fel. 

4. Anslutning av hydraulslangar: 
Merlin-modeller har endast en hydraulslang och kräver enbart en enkelverkande anslutning till 
traktorn. Den medföljande standardsnabbkopplingen av han-modell bör passa de flesta traktorer. 

5. Yttre hydraulventiler: 
Det är att föredra (men inte avgörande) att traktorns yttre hydraulstyrventil går att ställa i ett 
“float”-läge för att göra det möjligt för klippaggregaten att följa konturerna exakt. Specificera vid 
köp av en ny traktor att minst en yttre hydraulkrets är utrustad med float. 
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10.10.  TTRAKTORNSRAKTORNS  EELLEDNINGARLLEDNINGAR..  

10a. Vägbelysning (tillval). 

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 (tillval). 

Krafttillförsel för drift av bromsenheter: 
Ytterligare elkablar medföljer om Merlin 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 Merlin 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 

VOLTSSYSTEM 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 kraftig 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. 
 
 

 
Bromsomkopplare: 
Det är inte önskvärt att bromsarna fungerar under alla förhållanden. När klipparen är i transportläge 
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bärs den mesta vikten av transporthjulen och bromsarna är viktiga för att hjälpa till vid stopp. Men, 
när klippaggregaten är nedsänkta till arbetsläge, bärs hela deras 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 (Fig.3). Skala av skyddspapperet 
och placera dekalen så nära omkopplaren som möjligt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

11.11.  FFÖRBEREDELSERÖRBEREDELSER..  

SÄKERHET! Läs igenom listan för identifiering av fara (avsnitt 3a) och vidta 

alla nödvändiga försiktighetsåtgärder innan några justeringar eller något underhåll 
utförs på klipparen. 
 

 

11a. Kontroll av traktorns dragstångsläge. 

Trimax Merlin bogseras bakom traktorn och kopplas till traktorns dragstång. 
 
 
 
 
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 (Fig. 4). 

 
 
 
 
 
 

Dragstången skall vara monterad i centerläget enligt bilden 
(Fig. 5). Se bruksanvisningen till din traktor för detaljer. 

  
  
  
  
  

Fig. 4 

Fig. 5 

Fig. 3 
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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 (Fig. 6). På många traktorer kan 
dragstångens höjd ändras genom att montera den upp och 
ned. Montera om nödvändigt dragstången på det andra 
viset eller hitta en annan metod för att hålla den fri från 
drivaxelns skyddshölje. Se bruksanvisningen till din traktor 
för detaljer. 

  
  
  
   
3. Mät höjden på traktorns dragstång från marken till toppen 

av den nedre tungan (Fig. 7). Oavsett kraftuttagshöljet 
frigång så MÅSTE detta mått vara mellan 200 och 330mm 
(8-14”). 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. 

 
 
 
 

 

VARNING! För korrekt drift av klipparen i kuperad terräng måste klipparens 

dragstång ha 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 identifierbar och kanske inte täcks av 
garantin! 

 
 

11b. Typer av traktordragkrokar. 

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. 
 
 
 
 
 
Merlin-klippare är avsedda primärt för användning med 
kompakta traktorer i intervallet 22-45Kw (30-60hk). Vanligtvis 
är dessa utrustade antingen med dragkrokar med enkel tunga 
eller med en bygel med dubbla tungor (Fig. 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6 

Fig. 7 

Fig. 8 
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Samma dragstång kan användas med en påskruvad anslutning 
för att konvertera den till en bygeltyp (Fig. 9). 
 
 
 
 
 
 
 

Traktorer sålda i Europa kan ha en kraftdriven krok (Fig. 10). 
Dragkrokstyperna av standardmodell som är monterade på 
Merlin-klippare är inte kompatibla med dessa. Om traktorn 
måste användas med en sådan traktor kan en alternativ krok 
finnas tillgänglig för att byta ut standardtypen. Konsultera din 
återförsäljare eller Trimax Mowing Systems. 
 
Traktorer i Frankrike kan även ha en “fransk krok”. 
Klippardragkroken som passar den kraftdrivna kroken bör även 
passa denna konfiguration förutsatt att rätt höjd kan uppnås. 
 
 
 
Dessa olika typer av traktordragstänger kräver att Merlin har olika typer av dragkrokar som passar.  
 

 
 
 
 
 
De enkla dragkrokarna passar traktorer med dragstänger av 
bygeltyp (Fig. 11). 
 
 
 
 
 
 
 

För traktorer med en dragstång med enkel tunga är klipparens 
dragögla utrustad med en bygel som förhindrar att dragkroken 
lyfts av traktorns dragstång (Fig. 12). Bygeln MÅSTE VARA 
MONTERAD när klipparen används med en traktor som har 
en dragstång med enkel tunga. 
 
 
 
 
 

 

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. 

 
 
 

Fig. 9 

Fig. 10 

Fig. 11 

Fig. 12 
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11c. Justering av klipparens dragkrokshöjd. 

Kontrollera klipparens dragstångsläge. Denna kan monteras med båda sidor uppåt  
 
 
 
 
 
Om traktorns dragstångshöjd är mindre än 285mm (11”), ska 
klipparens dragkrok monteras med dragöglan på undersidan 
(Fig. 13). 
 
 

 
 
 
 
 
Om traktorns dragstångshöjd är högre än 285mm (11”), ska 
klipparens dragkrok monteras med dragöglan på ovansidan 
(Fig. 14). 
 
 
 
 
 
 

 
Klipparens dragkrok är en fyrkantshålprofil som skjuts in i huvudchassits skena. Dragkroken kan 
dras ut eller in för att passa den traktor som används. Hål i dragkroken passar hål i chassit och de 
två sätts fast med en bult och hjulsprint. 
 
För att vända dragkroken: 
Dragkrokens monteringstapp sitter alldeles bakom plattan som parkeringsstödet är fäst till. 
 
 
 
 
 
1. Avlägsna hjulsprinten som håller fast dragkrokens 

monteringstapp (Fig. 15). 
2. Avlägsna monteringstappen. 

 
 
 
 
 

 
 
3. Dra ut dragkroken från klipparen (Fig. 16) och vänd på den 

för att ändra dragkrokshöjden. 
4. Montera dragkroken på chassit i önskat läge och passa in 

hålen. 
5. Återmontera tappen och hjulsprinten. 
  

ANM: Längden på klipparens dragkrok kan behöva ändras 
när drivaxeln monteras. Längden beror på vilken traktor 
som används. Börja med dragkroken i helt utdraget 
läge. 

 

Fig. 13 

Fig. 14 

Fig. 15 

Fig. 16 
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Montering av dragöglan i plast: 
En “stormhatts”-bussning av plast är monterad på dragöglan för att möjliggöra viss rörelse och för 
att förebygga slitage när klipparen följer markens konturer. 

 
6. Bussningen monteras underifrån så att de stora flänsarna glider på traktorns dragstång och 

förhindrar att metall kommer i kontakt med metall. Det kan vara tajt passform och det kan det bli 
nödvändigt att knacka i den en klubba eller hammare. 

 
Montering av bygeln: 

 

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 fasta dragöglan. Om 

dragkroken 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. 
 

VARNING! Bygeln måste tas bort om traktorn har en dragstång av bygeltyp. 

Delar kommer att skadas om byglar sitter monterade både på traktorn och på 
klipparen. 
 
 

 
 
 
 
 
7. Bygeln monteras direkt på dragkroken. Placera bygeln 

enligt bilden (Fig. 17). 
 
 
 

 
 
 
 
8. Säkra bygeln med fyra av de medföljande M12x40-bultarna 

(Fig. 18). 
9. Montera fjäderbrickor och muttrar på bultarna och dra åt 

dem ordentligt. 
 
 
 
 
 

 
 
 

11d. Montering av säkerhetskedjor. 

I vissa länder är det obligatoriskt att montera säkerhetskedjor på ett bogserat fordon. De 
säkerställer att släpet inte lossas från traktorn i händelse av kopplingsfel på dragkroken. 
 
 
 
 
 
 

Fig. 17 

Fig. 18 
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Säkerhetskedjor för att förhindra slitning kan vara eller inte 
vara monterade på Merlin beroende marknad och tillämpning. 
Följande instruktioner förutsätter att kedjor redan är 
monterade på klipparens dragkrok (Fig. 19). Instruktionerna 
förklarar hur man fastställer kedjans längd för att passa en 
viss traktor. Det finns inget behov av att repetera denna 
procedur om gräsklipparen alltid är ansluten till samma traktor. 
I det fallet ska kedjorna helt enkelt monteras varje gång 
klipparen och traktorn kopplas ihop. 
  
  
  
  
För att fastställa längden på säkerhetskedjor så att de passar traktorn: 
1. Det är enklast att avlägsna dragkroken från gräsklipparen för att ställa in kedjorna rätt. 

Avlägsna dragkroksstången från chassit. Se avsnitt 10c för detaljer. 
2. Fäst dragkroken på traktorns dragstång. 

  
  
  
  
  
3. Korsa över kedjorna och anslut dem till lämpliga fästpunkter 

på traktorn med hjälp av de medföljande d-schacklarna 
(Fig. 20). 

  
  
  
  
  
  

4. Det är viktigt att dragkroken kan röra sig fritt utan att 
kedjorna slår i några delar på traktorns dragstång eller 
dragkrok. Sväng dragkroken från dess extrema vänster 
och höger läge för att säkerställa fri rörelse (Fig. 21). 

5. Om klipparen alltid kommer att vara kopplad till samma 
traktor kan överblivna kedjelänkar avlägsnas om så 
önskas. 

6. Avlägsna dragkroken och kedjor från traktorn. 
7. Återmontera dragkroken till klipparchassit enligt 

beskrivningen i avsnitt 11c. Säkerställ att dragkroken har 
rätt sida uppåt. 

8. När klipparen kopplas till traktorn ska säkerhetskedjorna 
alltid monteras och säkerställ att d-schacklarna är 
ordentligt åtdragna. 

 
 
 
 
 
 
 

11e. Koppla klipparen till traktorn. 

Trimax Merlin bogseras bakom traktorn och kopplas till traktorns dragstång. 
 
Att koppla klipparen till traktorn: 
1. Trepunktslyftens lyftarmar behövs ej och skall lyftas till maximal höjd. Bind om nödvändigt 

samman lyftarmarna för att förhindra att de kommer i kontakt med däcken. 

Fig. 19 

Fig. 20 

Fig. 21 
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3. Använd skruvdomkraften på klipparen för att höja eller 

sänka dragkroken så att den matchar höjden på traktorns 
dragstång (Fig.22). 

4. Säkerställ att eventuella åskådare är på behörigt avstånd. 
5. Starta traktormotorn 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 (Fig. 23). 

8. Montera ringsprinten eller låsanordningen för att hålla 
dragstångssprinten på plats. 
 

 
 
 
 
 
9. Skruva upp domkraften så långt det går (Fig. 24). Detta 

förhindrar att den sänks ned av sig självt och skadar turfen 
när klipparen är i drift. 

 
 
 
 
 
 

 

VIKTIGT! Kontrollera innan drift att den främre delen av klipparchassit har 

samma höjd som den bakre. Om chassit ej är horisontellt kan klipparens rörelser 
begränsas och skador kan uppstå som ej kommer att täckas av garantin. Se 
varningsanteckningarna angående traktorns dragstångshöjd i slutet av kapitel 11a. 

 
 
 

11f. Montering av den primära drivaxeln. 

Den primära drivaxeln överför kraft från traktorns kraftuttag till klipparen. Den är utrustad med en 
homokinetisk led 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. 
 
 
Den primära drivaxeln har en fritt roterande skyddshölje som omsluter drivkomponenterna. Tunna 
kedjor fästa vid skydden sätts fast vid lämpliga punkter både på traktorn och klipparen för att 
förhindra att höljet roterar när drivaxeln snurrar på insidan. 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 22 

Fig.23 

Fig.24 
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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 (Fig. 25). 
 

 
 
3. Håll drivaxeloket mot chassits mellanaxel och vrid det om 

nödvändigt för att passa in dess splines. Skjut oket över 
splinesen (Fig. 26). 

4. När oket glider över axeln, släpp låssprinten. När det 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. 

 
 
 

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 bakåt mot kardanknuten medan du trycker 
kopplen över traktorns kraftuttagsaxel (Fig. 27). 
 

 
 
 
 
 
7. Släpp kragen och skjut kopplingen helt och hållet över 

kraftuttagsaxeln tills kragen klickar framåt och låser 
kullagren i spåret på kraftuttagsaxeln (Fig. 28). 

  
  
  
  
  
  

8. Koppla kedjan på drivaxelns skyddshölje vid traktoränden 
till lämplig punkt på traktorn för att förhindra att höljet 
roterar (Fig. 29). Lämna tillräckligt med slakhet i kedjan så 
att den ej går av på grund av rörelse mellan klipparen och 
traktorn. 
 
 
 

Fig. 25 

Fig. 26 

Fig. 27 

Fig. 28 

Fig. 29 
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9. Koppla vid klipparänden säkerhetskedjan genom 

utskärningen i den vikta plattan som spänner över 
parkeringsstödets fäste och anslut klämman till kedjan (Fig. 
30). 

 
 
 
  
 

 

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. 
 

 
 

11g. Inställning av klipparens dragkrokslängd. 

Olika traktorer har en mängd olika förhållanden mellan dragkrokens kopplingspunkt, kraftuttaget 
och däcken. Dessa kan på ett radikalt sätt påverka hur drivaxeln beter sig när klipparen är i drift. 

 

VIKTIGT! Drivaxeln som medföljer Merlin ska ALDRIG kortas av. Istället måste 

KLIPPARENS DRAGKROK justeras tills drivaxelns längd är korrekt. 
 
 

VARNING! Det är absolut nödvändigt att klipparens dragkrok är rätt inställd. 

Felaktig inställning kommer att resultera i för tidigt fel på drivaxeln eller allvarlig 
skada på maskinen. 
  

FÖRSIKTIGHET! Om Merlin används på andra traktorer så måste följande 

inställningsprocedur utföras för varje traktor. 
 
 

 
Att ställa in klipparens dragkrokslängd: 
1. Säkerställ att klipparens dragkrok är fullt utsträckt. Justera om nödvändigt enligt föregående 

instruktioner. 
2. Arbeta på en plan yta. Placera gräsklipparen så att den är helt i linje bakom traktorn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fig. 30 
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3. Det finns en lång grön, röd och gul markering på det inre 
röret på drivaxelns säkerhetsskydd (Fig. 31) Det har 
centimetermarkeringar. Notera mätvärdet på 
drivaxelmarkeringen där den yttre kåpan överlappar 
markeringen. 
 
 
 
 
 

4. Det är att föredra att ha någon som ser på. Backa långsamt traktorn för att placera 
gräsklipparen på fullt utslag. Titta noggrant för att se vad som begränsar klipparen från att 
svänga: 

 Gräsklipparens dragkrok kan komma i kontakt med traktordäcket. 

 Drivaxeln kan komma i kontakt med däcket. 

 En rulle, glasfiberkåpa, operatörens manuella rör eller annan del av klipparen kan komma i 
kontakt med däcket.   

 Om inget på klipparen kommer i kontakt med traktordäcket stannar du när drivaxeln 
når en vinkel på 75 grader. Drivaxeln för ALDRIG tillåtas överskrida en vinkel på 80 
grader. 

 I detta fall kan en svängningsbegränsare finnas tillgänglig för montering på klipparens 
dragstång. Kontakta Trimax Mowing Systems för teknisk rådgivning. 

5. Vid maximal svängning noterar du mätvärdet på markeringen där den yttre kåpan överlappar 
den. 

 Om detta är lägre än tidigare (dvs. drivaxeln är kortare) lämnar du klipparen i det maximala 
svängläget. 

 Om mätvärdet är högre än tidigare (dvs. drivaxeln är längre), återpositionera klipparen helt i 
linje med traktorn. 

6. Målet är att korta klipparens dragkrok så mycket som möjligt utan att täcka någon RÖD del av 
markeringen. Så länge grönt är synligt är inte klipparens dragkrok för kort. Koppla loss 
klipparen från traktorn, justera klipparens dragkroklängd på det sätt som visas i avsnitt 11c. 
Koppla åter igen klipparen till traktorn och börja om igen från steg 2 ovan. 

7. Om enbart rött är synligt måste klipparens dragstång förlängas. (Detta är osannolikt om 
den redan är fullt utsträckt.) 

8. Manövrera nu klipparen till ett annat läge (maximal svängning om den stod i linje, i linje om den 
stod i maximal svängning). 

9. Kontrollera att endast grönt är synligt. Om gult är synligt (bortom 43cm-markeringen) är det 
otillräcklig drivaxelöverlappning och drivaxeln kommer att slitas snabbt. Maskinen ska 
inte användas. Kontakta Trimax Mowing Systems för teknisk rådgivning. 

10. När rätt dragstångsläge etablerats på klipparen gör du en permanent markering så att den 
enkelt kan återställas vid behov. 

11. Om klipparen ska användas med olika traktorer gör du en markering för varje traktor. Markera 
tydligt vilken traktor varje markering gäller. 

  
Saker att se upp för: 
12. Som en allmän regel ska drivaxeln alltid hållas så kort som möjligt. Men, om någon annan del 

av klipparen kommer i kontakt med traktordäcket vid full svängning (såsom en rulle, 
glasfiberkåpa eller operatörens manuella rör) kan det vara rådbart att förlänga klipparens 
dragstång. Detta ska dock endast göras om den gula delen av markeringen aldrig blir 
synlig. 

13. På vissa traktorer sitter kraftuttaget högre ovanför dragstången än på andra. Detta orsakar att 
drivaxeln skjuts ihop mer när klipparen korsar åsar och svackor och kan resultera i att drivaxeln 
blir helt hoptryckt. Detta orsakar allvarlig skada på drivaxeln och klipparen och måste undvikas 
till alla pris. Om drivaxeln någonsin rör sig långt in på den röda zonen så ska klipparens 
dragstång dras ut, men bara om den gula delen av markeringen aldrig mer än momentärt 
blir synlig. 

14. Om klipparens dragstång inte kan ställas in utan att rör sig in på den röda zonen eller gör den 

Fig. 31 
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gula zonen synligt kan det bli nödvändigt att ändra bogserläget på traktorn. På vissa traktorer är 
dragstången justerbar men på andra kan det bli nödvändigt att modifiera den. Kontakta Trimax 
Mowing Systems för rådgivning. 

 
 

11h. Anslutning av hydraulik. 

Trimax Merlin klipparaggregat lyfts med hydrauliska kolvar som styrs från traktorns yttre 
hydraulsystem. Alla tre lyftkolvar är sammankopplade och klippaggregaten lyfts samtidigt genom 
manövrering av traktorns styrreglage för yttre hydraulik.  
 
Det är endast en slang som ska anslutas. Om traktorn har två eller fler yttre hydraulkretsar, kan en 
vara utrustad med “float-läge för manöverspaken. Anslut slangen till denna krets om den är 
tillgänglig. 
 
En 1/2” BSPP snabbfrigöringsanslutning av han-modell är monterad hydraulslangen. Denna bör 
passa de flesta traktorer även om vissa kan ha unika anslutningar. Konsultera din 
traktoråterförsäljare eller hydraulspecialist om anslutningarna inte är kompatibla. 
 
Att ansluta hydraulslangarna till traktorn: 
1. Om traktormotorn är igång, stoppa den och vänta tills alla rörliga delar stannat. 
2. Manövrera traktorns spak(ar) för yttre hydraulik 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 försmutsning och 

möjlig skada på systemet. 
4. Sträck försiktigt ut slangen för att säkerställa att det inte finns några vridningar eller knutar. 
5. Koppla in slangen i traktorns yttre hydrauluttag. 
6. Plocka upp eventuell överbliven längd av slang genom att forma en ögla och fäst den på 

traktorn. En bagagestropp är idealisk för detta om det finns tillgängligt. Använd inte något som 
kan skada slangens yttre hölje. 

7. Kontrollera att området är fritt från åskådare, i synnerhet barn, och starta traktormotorn. 
8. Manövrera traktorns yttre hydraulventil. Om klippaggregaten är i upphöjt läge ska de alla röra 

sig något. Om klippaggregaten är nedsänkta till marken i driftläge ska de börjas lyftas. All 
rörelse av klippaggregaten bekräftar att hydraultryck tar sig till klipparen. Instruktioner för 
lyftning och nedsänkning av klippaggregaten finns i avsnittet “Drift och justeringar” (avsnitt 13) i 
denna bruksanvisning. 

9. Manövrera den yttre hydraulventilen i motsatt riktning för att vila klippaggregaten mot deras 
transportlås eller sänk ned dem tillbaka till marken. Stäng av traktormotorn och avlägsna 
tändningsnyckeln. 

10. Slangarna ska anslutas så att klippaggregaten lyfts när traktorns yttre hydraulventil dras bakåt 
eller uppåt. Om de endast rör sig när spaken trycktes framåt eller nedåt ska slangen skiftas till 
den andra anslutningen för samma ventilbank. 

 
 

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

Merlin-klippare kan vara konfigurerade för vägtransport med baklyktor med LED-lampor införlivade 
i kåporna. 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. Se avsnitt 10.) 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.  
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Att koppla in vägbelysningen: 
1. Anslut den medföljande kabeln till den platta kontakten 

som sitter på parkeringsstödets fästplatta på chassit. (Fig. 
32). 
 
 
 
 

 

VARNING! Koppla alltid in belysningskabeln till kontakten på klipparchassit 

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

2. Dra kabeln bredvid hydraulslangarna och andra kablar till traktorn. 
3. Anslut den andra änden av kabeln till traktoruttaget. 
4. Kontrollera funktionen hos alla baklyktor, blinkers och bromsljus. 
 
Transporthjulbromsar: 
Elektriska bromsar kan monteras på transporthjulen på Merlin förutsatt att väghjul och däck har 
monterats istället för turfdäcken som är standard. Bromsarna är för stora för att passa inuti 
turfdäckens fälgar. Strålkastare måste också monteras eftersom bromsarna triggas av bromsljusets 
krets. 
 
Om traktorn är färdigkopplad sen tidigare ska det finnas en röd och svart anslutning i närheten av 
traktorns yttre hydraulventilkopplingar. En grov röd och svart kabel med två ledare kopplar klipparen 
till traktorn. Dra kabeln längs med hydraulslangen och koppla den andra änden till anslutningen på 
traktorn. 
 
Bromsomkopplare: 
Förberedelse har gjorts för att kunna stänga av och slå på bromsarna - se avsnitt 10b för detaljer. 
Omkopplaren ska sedan tidigare ha kopplats in på traktorns bromsljuskrets.  

  

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 kabeldragningen redan vara på plats. Men, de kommer 
inte fungera såvida inte strömkabeln (med de röda och svarta kontakterna) och kabeln för 
baklyktorna är inkopplade båda två. 

 

VARNING! Även om strömkabeln är inkopplad kommer bromsarna ej fungera 

såvida inte vägbelysningskablarna också är kopplade till traktorn. 

 
 
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 13e. 
 
 

11j. Anslutning av transportlåsets öppningssrep. 

Transportlåset öppningsrep levereras vanligtvis ihoprullat och fäst vid klipparens främre del. 

Fig. 32 
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Lösgör repet och fäst den lediga änden i lämplig punkt på 
traktorn där den enkelt kan nås samtidigt som hydraulreglagen 
manövreras (Fig. 33). Säkerställ att repet hålls undan från den 
primära drivaxeln eller några andra rörliga delar, men lämna 
tillräckligt med slakhet för att göra det möjligt för klipparen att 
färdas över ojämnheter i terrängen utan att det någonsin blir för 
spänt. Om traktorn har hytt, säkerställ att repet inte blir 
fastklämt när det bakre fönstret stängs. 
 
 
 

 
 

11k. Koppla loss klipparen från traktorn. 

Att koppla loss maskinen från traktorn  
1. Kör klipparen till ett parkeringsområde. 
2. Sänk antingen ned vingarna till marken eller höj dem till transportläget. Om klippaggregaten ska 

lyftas till transportläget, säkerställ då att transportlåsen på alla tre klippaggregat kopplar till 
ordentligt. 

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

4. Manövrera hydraulreglagen för att avlägsna eventuellt kvarvarande tryck i systemet. 
5. Koppla ur belysnings- och bromskablarna från traktorn (om monterade). 
6. Koppla loss hydraulslangen från traktoranslutningen. 
7. Använd parkeringsstödet för att lyfta klipparens dragkrok något över traktordragstången. 
8. Koppla loss den primära drivaxeln från traktorn. 
9. Koppla loss säkerhetskedjorna om sådana finns monterade. 
10. Avlägsna dragstångssprinten. 
11. Kontrollera att inget kopplar klipparen till traktorn innan traktorn körs iväg. 
 
 
 

12.12.  ÅÅTGÄRDERTGÄRDER  INNANINNAN  DDRIFTRIFT..  

SÄKERHET! Repetera identifiering av fara (avsnitt 3a) och vidta alla 

försiktighetsåtgärder innan justeringar eller underhåll utförs 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 alltid 
kontrolleras före drift. 
 
Detaljer för hur du ska kontrollera många av dessa komponenter ges i ”Service och underhåll”, 

avsnitt 14.  
1. Kontrollera att alla bultar och fästanordningar sitter ordentligt. 
2. Kontrollera alla knivar och säkerställ att inga saknas, är böjda eller skadade, att de kan svänga 

på sina monteringsbultar och att de inte sitter fast i indraget läge. Reparera eller byt ut efter 
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 och isär obehindrat. 

Fig. 33 
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6. Rundsmörj alla komponenter såsom visas i underhållsschemat. 
7. Kontrollera oljenivån i växellådorna. 
8. Kontrollera drivremsspänning och justera om nödvändigt. 
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 eller reparera efter behov. 
13. Säkerställ att parkeringsstödet är låst i det uppresta läget innan klipparen förflyttas. 
14. Kontrollera väghjulens däcktryck och pumpa om nödvändigt. 
15. Säkerställ att alla broms-, indikator- och baklyktor fungerar. 
 
 

12b. Inkörning. 

Även om det inte finns några driftrestriktioner på Trimax Merlin-klippare när de används för första 
gången så skall följande mekaniska punkter kontrolleras  
 
Efter 30 minuters drift eller efter att ha klipp 2 hektar (5 tunnland): 
1. Kontrollera alla muttrar, bultar och fästelement. Dra åt till angivna åtdragningsmoment (se 

“Bultar och muttrar”, avsnitt 20). 
2. Kontrollera att knivarna är i gott skick. Kontrollera att de inte fastnar i indraget läge (se 

anmärkning i avsnitt 14i för mer information.) 
3. Kontrollera att den primära drivaxelns skyddsrör kan rotera fritt. 
4. Kontrollera drivremsspänningar och justera om nödvändigt (se 14d-f). 
5. Kontrollera växellådans oljenivå. Fyll på efter behov (se 14v). 
6. Smörj alla smörjpunkter (se 14o-t). 
  
Efter 8 timmars drift: 
7. Repetera punkt 1 till 6 ovan. 
8. Utför reguljär service enligt instruktionerna i Serviceschemat, avsnitt 15. 
 
 
 

13.13.  DDRIFTRIFT  OCHOCH  JJUSTERINGARUSTERINGAR..  

SÄKERHET! Repetera identifiering av fara (avsnitt 3a) och vidta alla 

försiktighetsåtgärder innan drift av eller justeringar utförs på klipparen. 
  
 

Trimax Merlin-klippare är utformade för att fungera väl under många typer av gräs- eller 
terrängförhållanden. Likväl är maskinföraren ansvarig för att känna till och följa alla drift- och 
säkerhetsrutiner. 
 
 

13a. Lyftning och nedsänkning av klippaggregaten - allmänt. 

Vid drift sänks klippaggregaten ned till marken medan de vilar på sina rullar och kan fritt 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 på utriggarna. 
När aggregaten höjs upp trycker styrhjul, monterade på chassit, den nedre delen av varje 
klippaggregat utåt, vilket samtidigt trycker aggregatens ovandel inåt. Detta håller transportbredden 
på maskinen smal nog för att operatören ska kunna se bakåt i traktorns speglar. 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. 
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Lyftkolvarna är av enkelverkande typ. Hydraultryck kan endast appliceras för att lyfta 
klippaggregaten. Manövrering av hydraulreglagen för att sänka ned klippaggregaten tillåter helt 
enkelt att klippaggregatens vikt tvingar hydraulvätskan tillbaka genom systemet. 

 
 
Varje transportlås består av ett hölje med en fjäderbelastad kolv 
(Fig. 34 övre pil). När utriggarna närmar sig det uppresta läget 
löper kolven upp längs en ramp på en låsplatta (Fig. 34 nedre 
pil). 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. 
 
Ett enkelt rep används för att manövrera transportlåsen. 
Operatören drar i repet för att koppla ur låsen vid nedsänkning. 
 
 
 

Endast det bakre klippaggregatet är direkt kopplat till repet. När det bakre klippaggregatet sänks ned 
till marken förbigår ett förreglingssystem vänster och höger lås. Det gör det möjligt för 
klippaggregaten att lyftas och sänkas efter behag medan klippare är i drift. 
 
 
 
Transportlåset på det bakre klippaggregatet fungerar på ett 
annat sätt än de övriga. När klippaggregatet sänks ned till 
marken kopplas låset in i en slits som gör att det bara kan lyftas 
så att det precis lämnar marken (Fig. 35). Detta förhindrar 
skador på den bakre drivaxeln. Du måste dra i transportlåsets 
öppningsrep för att ytterligare kunna lyfta det bakre 
klippaggregatet. 
 
 
 
 

 

VARNING! Försök aldrig koppla in driften på klipparen när det bakre 

klippaggregatet är upphöjt i transportläget. Att göra detta skadar drivaxeln och 
andra drivdelar svårt. Stoppa alltid kraftuttaget innan det bakre klippaggregatet lyfts. 
 

 
 

13b. Nedsänkning av klippaggregaten. 

Alla klippaggregat måste sänkas ned till marken innan ett klippjobb påbörjas. 
 
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, säkerställ att alla reglage står i neutralläge. 
3. Kontrollera att området är tömt på åskådare, i synnerhet barn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 34 

Fig. 35 
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4. Dra i transportlåsets öppningsrep samtidigt som 
hydraulspaken används för att höja klippaggregaten (Fig. 
36). Detta lättar trycket på det bakre klippaggregatets 
transportlås och gör det möjligt för öppningsmekanismen att 
fungera. 

5. Fortsätt att dra i öppningsrepet medan hydraulspaken 
används för att sänka klippaggregaten. Släpp inte 
spänningen på repet förrän det bakre aggregatet har börjat 
sänkas ned.  

6. När det bakre klippaggregatet är nedsänkt en bit, släpp 
spänningen på repet. 

 
  
7. Vänster och höger klippaggregat kan inte sänkas ned förrän 

det bakre klippaggregatet är nära marken (Fig. 37). Även då 
kommer klippaggregatens vikt på låsen fortfarande hindra 
dem från att öppnas. När det bakre klippaggregatet nästan 
är nere på marken för du tillfälligt hydraulspaken till “lyft”-
läget och sedan tillbaka igen till “nedsänknings”-läget. Detta 
aktiverar vänster och höger lyftkolvar och de släpper på 
trycket på vänster och höger lås och gör det möjligt för 
förreglingssystemet att öppna dem. 

 
 
 

8. Låt alla tre klippaggregat sänkas ned till marken. 
9. Placera det yttre hydraulsventilsreglaget i “float”-läge om det finns ett sådant. Se 

bruksanvisningen till din traktor för mer information. Se även avsnitt 16 för mer information om 
hydraulreglage. 

10. Om din traktor inte har ett “float”-läge på hydraulventilen, fortsätt då hålla hydraulspaken i 
“nedåt”-läget i cirka tio sekunder. Detta ger tid åt lyftkolvarna att sträckas ut helt och hållet så att 
klippaggregaten kan följa markens konturer ordentligt. 
 
ANM: När en traktor inte är utrustad med float och klipparen färdas över svårt kuperad 
mark kan det hända att klippaggregat inte faller direkt ned i gropar. Detta kan åtgärdas 
genom att hålla den ytter hydraulventilen i “nedåt”-läge när klippaggregaten färdas 
genom de djupaste groparna. Detta drar in lyftkolvarna ytterligare. 

 
Drift till vänster och höger klippaggregat ges via v-remmar som automatiskt kopplas ur när de lyfts. 
Det bakre klippaggregatet drivs av en drivaxel som körs när traktorns kraftuttag är tillkopplat. När det 
bakre klippaggregatet har sänkts ned hela vägen till marken gör låsmekanismen det möjligt att lyfta 
det endast en bit, tillräckligt för att lämna marken och sluta klippa, men inte tillräckligt för att skada 
drivaxeln. Dessa funktioner gör det möjligt för klippaggregaten att lyftas och sänkas medan klipparen 
är i drift. 
 
 

13c. Lyftning av klippaggregaten. 

VARNING! Driften till klipparen MÅSTE KOPPLAS UR innan det bakre 

klippaggregatet lyfts helt och hållet. 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 till transportläget: 
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. Dra i transportlåsets öppningsrep. Detta förbigår det bakre transportlåset som normalt stoppar 

det bakre klippaggregatet från att lyftas när det väl sänkts ner till marken. 

Fig. 36 

Fig. 37 
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5. Manövrera traktorns yttre hydraulreglage för att lyfta klippaggregaten. 
6. Släpp repet när det bakre klippaggregatet är delvist lyft. När alla tre klippaggregat är helt och 

hållet lyfta kommer transportlåsen kopplas in och hålla dem på plats. 
7. Flytta tillfälligt den yttre hydraulspaken till “nedåt”-läget för att slappna av lyftkolvarna. 

 

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 klippaggregaten höjs upp. Om repet är spänt kommer det hindra 
transportlåsen från att låsas ordentligt. 

 
 
 

13d. Att starta en ny klippare för första gången. 

Knivaxlarna packas fulla med smörjfett på fabriken. Detta skapar ett rejält motstånd och kan leda till 
att traktorn 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 med fast mark som är plan med lite eller inget gräs på. 
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 till att ingenting är skadat och att inget håller fast knivarna. Se till att 
alla axlar kan roteras för hand. 

5. Klippaggregaten kan sänkas ned individuellt för att reducera belastningen på traktorn. Starta 
traktorn och sänk endast ned det bakre klippaggregatet. Manövrera inte traktorns yttre 
hydraulreglage för att lossa på sidoaggregatens transportlås som normalt sett skulle göras (se 
“Nedsänkning av klippaggregaten” avsnitt 13b för mer information). Detta lämnar vänster och 
höger klippaggregat i lyft läge. 

6. Koppla på kraftuttaget. Med enbart det bakre klippaggregatet att driva bör traktorn kunna rotera 
axlarna. 

7. Öka traktorns motorvarvtal till normal kraftuttagshastighet (540 v/min). Kör det bakre 
klippaggregatet i cirka 30 sekunder. 

8. Manövrera traktorns yttre hydraulreglage för att koppla ifrån sidoaggregatens transportlås. 
9. Sänk försiktigt ned sidoaggregaten. Vanligtvis sänks det ena ned före det andra så att traktorn 

endast behöver starta ett extra klippaggregat åt gången. När det första närmar sig kommer 
drivningen att kopplas in. Om traktorn inte får motorstopp sänker du långsamt ned 
klippaggregatet till marken. Låt det köras i cirka 30 sekunder innan du försiktigt sänker ned det 
andra aggregatet. Om traktorn får motorstopp, koppla ifrån kraftuttaget, starta om motorn, lyft 
aggregaten och försök igen. 

10. Om båda aggregaten sänks ned tillsammans bör långsam nedsänkning göra det möjligt för de 
primära drivremmarna att slira en kort stund innan traktorn kan få dem att rotera. 

 
 

13e. Justering av transporthjulens bromsar. 

De elektriska bromsarna som finns som tillbehör har valts ut för att passa maskinens vikt och är 
mycket effektiva. 
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En kontrollbox är fäst på chassits vänstra sida bakom 
parkeringsstödets monteringsplatta (Fig. 38). 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, stoppa traktormotorn, säkerställ 

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

2. Rengör området runt bromsarnas kontrollbox 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 (Fig. 39). 
 
 
 
 
 
 
 

4. Vrid det stora vredet för att variera bromskraften (Fig. 40). 
För att hjälpa bromsarna att etablera sig skall 
regulatorvredet vridas helt runt i medsols riktning. Med 
regelbunden användning 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 kontrollboxens 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. 
 
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. 
 
 

Fig. 38 

Fig. 39 

Fig. 40 
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13f. Klipphöjd. 

Klippaggregaten på Trimax Merlin 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 
fairways. På grund av den stora ytarean minimerar de marktrycket. Och de kan klippa längs 
kanterna på stigar och trottoarer eller hängas delvis över kanten på bunkrar utan att skalpera. 

 
 
 
Rullarna är monterade på vikta plattor eller “sidokanaler” som 
är fästa på klipparens bakre del på båda sidor (Fig. 41). Fästet 
eller “kläm”-bultarna löper genom slitsar i sidokanalerna. Två 
gängade justerskruvar sticker ut genom hålen i de övre 
flänsarna på varje sidokanal (Fig. 42). Justering uppnås genom 
att lossa på klämbultarna och vrida på justerskruvarna. 
 
 
 
 
 

Klipphöjdsindikatorer är fyrkantsrör med graderingar på varje 
yta. Två ytor är graderade i centimeter, de andra två i tum (Fig. 
42). Indikatorerna är fästa vid utskjutande kanter på 
klipparkroppen med halvmuttrar på undersidan och låsmuttrar 
på ovansidan. Indikatorerna kan avlägsnas och vridas så att de 
graderingar som föredras är väl synliga. 
 
 
 
 
 
ANM. Det vertikala läget på klipphöjdsindikatorerna 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. 
 
Att höja klipphöjden: 
1. If Om klippaggregaten är höjda i transportläget, sänk ned dem till marken och stoppa 

traktormotorn. 
2. Det är nödvändigt att lyfta på kåporna för att justera klipphöjden. Se avsnitt 14c för instruktioner 

om hur detta görs. 
3. Arbeta på ett aggregat åt gången. 
4. Lossa på klämbultarna ungefär ett helt varv. 
5. Vrid justerskruvarna medsols för att höja klipphöjden till den önskade markeringen på 

indikatorn. Det bästa sättet är att vrida varje justerskruv exakt lika många varv. Ett helt varv 
justerar klipphöjden med 2mm. Tabellen i Fig. 43 visar antalet varv för att uppnå den önskade 
förändringen av klipphöjden. 

Fig. 41 

Fig. 42 

CUTTING HEIGHT ADJUSTMENT 

To Adjust By: No. of Turns To Adjust By: No. of Turns  

5mm 2.5 turns 1/4” 3 turns 

10mm 5 turns 1/2” 6-1/2 turns 

20mm 12 turns 1” 12-1/2 turns 

Fig. 43 
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Det är enklast att använda en 24mm (15/16”) hylsa med 
extra lång förlängning och en kraftstång monterad från 
verktygsuppsättningen som följde med gräsklipparen (Fig. 
44). Den långa förlängningen lyfter handtaget upp ovanför 
klipparens struktur och chassit och medger en obehindrad 
båge för att vrida handtaget. Till skillnad från ett spärrskaft 
klickar inte kraftstången omkring och orsakar att 
operatören tappar räkningen över det exakta antalet varv. 
  
  
  
  

6. Säkerställ att alla klipphöjder är inställda på samma markering. 
7. Dra åt klämbultarna ordentligt. 
8. Repetera på de andra klippaggregaten. 
  
Att sänka klipphöjden: 
9. Arbeta på ett aggregat åt gången. 
10. Skruva alla justerare motsols med exakt samma antal varv. 
11. Lossa på alla fyra klämbultar. Klippaggregatet bör falla ned till den önskade klipphöjden. 

Säkerställ att de över flänsarna på båda sidokanalerna sitter hårt upp mot undersidan av 
justerskruvarnas huvud. 

12. Dra åt alla klämbultar ordentligt. 
13. Repetera på de andra klippaggregaten. 
 
Återställning av höjdjusteringen: 
Om höjdindikatorerna är skadade eller om det finns tvivel om klipphöjden så kan den återställas till 
fabriksinställningarna. Det finns markeringar gjorda med körnare på sidokanalerna. När dessa är i 
nivå med överdelen på höjdjusterarblocken bör klipphöjden vara 40mm. Indikatorerna kan justeras 
för att återspegla detta. 
 
ANM: Att jämföra klipphöjd med andra klippare. 
Rullklippare kan klippa betydligt lägre än andra typer av klippare vid samma klipphöjdsinställningar. 
Klipphöjder på Merlin mäts från underdelen av rullarna till knivarna. Vid talrika jämförelser sida vid 
sida med cylinderklippare har turfspecialister slagit fast att de två maskinerna producerar samma 
resultat när Merlin var inställd på 10-15mm (3/8” - 9/16”) högre än cylinderklipparen. Alla klippare 
som klipper längre än andra kommer att hantera betydligt mer plantmaterial, använda mer kraft och 
bränsle, och öka sannolikheten för skalpering och klumpning. Det enda sättet att fastställa den 
korrekt klipphöjden är att mäta resultaten. 
 
 

13g. Att färdas mellan klippjobb. 

  

SÄKERHET! Repetera identifiering av fara (avsnitt 3a) och vidta alla 

försiktighetsåtgärder innan klipparen körs någon sträcka 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 låsts ordentligt. 
4. Om de elektriska transportbromsarna som finns som tillbehör är monterade, slå på dem och 

kontrollera att de fungerar. 
5. Slå på strålkastarna, varningsljus och/eller varningsblinkljus och följ alla lokala föreskrifter. 
 
 
 
 

Fig. 44 
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13h. Påbörja och avsluta ett klippjobb. 

SÄKERHET! Repetera identifiering av fara (avsnitt 3a) och vidta alla 

försiktighetsåtgärder innan klippning påbörjas. 
 
 

 
Att påbörja ett klippjobb: 
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. Om bromsarna som finns som tillbehör är monterade slår du av dem. 
6. Kör motorn på låg tomgång. 
7. Sänk ned klippaggregaten till marken. 
8. Koppla på kraftuttagsdrivningen. 
9. För motorn till den angivna kraftuttagshastigheten. 
10. Lägg i traktorväxlarna och fortsätt ned längs arbetsytan. 
 
Att avsluta ett klippjobb: 
11. Sänk motorhastigheten till låg tomgång. 
12. Koppla ur kraftuttagskopplingen. 
13. Lyft klippaggregaten till transportläget. 
14. Vid förflyttning till ett annat jobb följ instruktionerna i avsnitt 13g ovan. 
15. Om klipparen och traktorn skall parkeras, stoppa traktormotorn, säkerställ att alla reglage är i 

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

 
 

13i. Drifttips. 

2. Kraftuttagets 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 färdhastigheten 
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 Merlin 
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, avsnitt 16, för användbar prestandainformation. De olika lösningarna på diverse 
problem har utvecklats från bred erfarenhet över många år. 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 15km/h (10mph) 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. 
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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 förhållande till traktorn. Se varningarna i avsnitt 11f. 

8. Säkerhetsmedvetenhet: Merlin-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! STOPPA MASKINEN OMEDELBART OM NÅGON KOMMER INOM 30 

METERS (100 FOTS) AVSTÅND NÄR MASKINEN ÄR I DRIFT. Starta inte om innan 
arbetsytan tömts på folk. 
 
 

VIKTIGT! Merlin-klippare är utformad för att fungera väl under en mängd olika gräs

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

 
 
 

14.14.  SSERVICEERVICE  OCHOCH  UUNDERHÅLLNDERHÅLL..  

SÄKERHET! Repetera avsnittet med riskidentifiering (avsnitt 3a) innan du 

försöker utföra några justeringar eller något underhåll på klipparen och vidta alla 
försiktighetsåtgärder. 
  

  
Åtgärderna son beskrivs i detta avsnitt skall utföras vid behov eller enligt de intervaller som anges i 
Serviceschemat, avsnitt 15. 
  
  

14a. Originalreservdelar. 

Det finns många fall där äkta Trimax -delar skiljer sig från delar som ser likadana ut och har liknande 
tillverkningsnummer. 
  
De förseglade kullagren som används i remskivorna för drivremsspänning på Trimax rotorklippare är 
ett bra exempel. De har speciella förseglingar som tillåter mer internt spelrum än normalt. 
Förseglingarna håller ute vatten som kan ligga ovanpå remskivan. Det extra interna spelrummet gör 
det möjligt för lagret att pressas in i remskivan utan att klämma kulorna in i lagerbanorna. Spelrum är 
nödvändigt för att undvika överhettning och förtida fel på lager. Nästan alla fall av snabbt haveri efter 
lagerbyte kan spåras till montering av kullager från eftermarknaden. 
 
V-remmar ser enkla ut men det finns ett enormt utbud av typer och haverier är vanliga på produkter 
från off-the-shelf-leverantörer. Montering av fel typ kan lätt reducera driftkapaciteten med 30%. Det 
finns olika sätt att mäta v-remmarnas längd på och två remmar med samma storlek angiven på 
etiketten kan skilja sig åt med över en helt storlek. Detta är till och med sant när det gäller remmar av 
samma märke men som kommer från olika fabriker. Detta kan resultera i att de antingen inte går att 
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spänningsjustera eller att de är för små för att passa. 
 
Köp av Trimax originalreservdelar eliminerar sådana problem och säkerställer att din Trimax-
klippare presterar som avsett. 
 
 

14b. Verkstadsfaciliteter & kompetensnivåer. 

Återkoppling från slutkunder visar att vissa människor upplever svårigheter vid utförande av 
reparationer på deras Trimax-klippare. Undersökningar av klagomål gällande återkommande fel 
avslöjar ofta att problemen inte diagnosticerats rätt från början och att reparationerna inte utförts på 
rätt sätt. 
 
Trimax-klippare är utformade med underhåll i åtanke. All ansträngning görs för att säkerställa att 
delar kan avlägsnas och byta ut så enkelt och så snabbt som möjligt. Men, som med alla andra 
tekniska reparationer, så kan något som börjar som ett enkelt jobb snabbt eskalera till ett mycket 
svårare arbete om andra delar har skadats. 
 
Byte av kullager, till exempel, kan involvera användning av upphettningsutrustning eller till och med 
skärutrustning med syre. Om lagret har vänt sig på lageraxeln kan arbetet även kräva 
svetsutrustning och en stor svarv. Andra jobb behöver en press med en kapacitet på flera ton eller 
andra specialverktyg som ofta finns i välutrustade verkstäder. 
 
Även om servicearbeten som beskrivs i bruksanvisningen är detaljerade nog för att täcka grunderna, 
kan inte Trimax specificera exakt vad som krävs för alla reparationsarbeten. 
 
Allt utom de enklaste arbeten kräver någon med färdigheter för att utföra arbetet och de rätta 
verktygen. Titta i tabellen nedan (Fig. 45) och om du har några tvivel angående din förmåga eller de 
tillgängliga faciliteterna ska du överlämna arbetet till en erfaren mekaniker. 

 
 

14c. Kåpor. 

En revolutionerande detalj på Merlin-klipparen är de helt omslutande kåporna skänker dess eleganta 
utseende. Kåporna omsluter hela maskinen för att ge skydd för alla rörliga delar. De införlivar även 
stänkskärmar och fästen för vägbelysning etc. 

 
 
 
Kåporna består av flera delar med gångjärn och glidbana (Fig. 
46). Vissa är utformade för att möta klippaggregatens rörelser 
när de rör sig över markens konturer. De kan lyftas på några 
sekunder för att exponera alla mekaniska delar därunder. De två 
kåporna som utgör stänkskärmarna för väghjulen är fasta 
eftersom de inte täcker några delar som kräver regelbunden 
service. 
 
 
 
 

Fig. 46 

RESURSKRAV 

  KOMPETENS VERKTYG DELAR 

UNDERHÅLLA Låg Grundläggande Inga 

BYTA UT Mellan Omfattande Endast reservdelar 

REPARERA Hög Special Efter behov 

Fig. 45 
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Att lyfta vänster och höger kåpa: 
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. Kåporna hålls fast med säkerhetslås som kan rotera 90 
grader. På utsidan ser säkerhetslåsen ut som stora slitsade 
skruvhuvuden (Fig. 47). Ett verktyg för att lossa på låsen 
medföljer verktygssatsen.   
 
 

 
  
 
 
3. Både de inre och yttre kåporna hålls fast med de två 

säkerhetslåsen i den yttre kåpan. Placera verktyget i slitsen 
på låset. Vrid varje lås 90 grader så att markeringen hamnar 
i linje med den öppna låssymbolen på dekalen (Fig. 48). 

 
 
 
 
 
 

4. De yttre kåporna sitter på spår som är inbyggda i de större 
inre kåporna. Stötta upp vikten från den stora inre kåpan 
med en hand medan du lyfter bort den yttre kåpan från 
säkerhetslåsen med den andra (Fig. 49). 
 

 
 
 
 
 
5. Skjut den yttre kåpan inåt in i den inre kåpan så långt det går 

(Fig. 50). 
 
 
 
 
 
 
 

6. De inre kåporna sitter fast med gångjärn längs klipparens 
mittlinje. Lyft både de inre och yttre kåporna tillsammans till 
det vertikala läget direkt ovanför chassit. De inre kåporna är 
utrustade med gasfjädrar som håller kvar dem i det vertikala 
läget (Fig. 51). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 47 

Fig. 48 

Fig. 49 

Fig. 50 

Fig. 51 
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Att lyfta det bakre aggregatets kåpa: 
7. Utför steg 1 ovan. 
8. Lossa på de två säkerhetslåsen som håller fast kåpan på 

aggregatet. 
9. Kåpan sitter med gångjärn i den främre delen. Lyft kåpan tills 

gasfjädrarna stöder den i det öppna läget (Fig. 52). 
 
 
 
 

 
Utriggarens kåpa: 
Den bakre utriggarens kåpa täcker gräsklipparens mittdel och skyddar det bakre aggregatets 
drivaxel. 
  
  
   
  
Kåpan svänger runt två punkter i den främre delen och vilar 
endast mot utriggaren i den bakre änden. För att inspektera det 
bakre aggregatets drivaxel lyfter du helt enkelt bakdelen på 
utriggarens kåpa (Fig. 53). 
  
  
  
  

  
  
Att avlägsna den bakre utriggarens kåpa helt och hållet: 
10. Lyft både vänster och höger kåpa först. Detta ger åtkomst till 

kåpans främre del. 
11. Kåpan har hål på endera sidan när den främre delen som 

hakas på ett par pinnbultar fästa i den bakre utriggaren. 
Kåpan lossas genom att sträcka den förbi änden på en av 
dessa pinnbultar. Arbeta på ena sidan av kåpan. Greppa tag 
i kåpans främre del med en hand på endera sidan om hålet 
och sträck den utåt för att koppla loss kåpan från pinnbulten 
(Fig. 54). 

 
 

 
 
 
 
 

12. Lyft av kåpan (Fig. 55). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Återmontering av kåporna: 
Om den bakre utriggarens kåpa har avlägsnats ska den återmonteras först. Förutom detta kan 
kåporna återmonteras i vilken ordning som helst. 

Fig 52 

Fig. 53 

Fig. 54 

Fig. 55 
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Att återmontera den bakre utriggarens kåpa: 
13. Placera hålet i ena sidan av den främre delen av kåpan över dess pinnbult på den bakre 

utriggaren. Sträck den andra sidan av kåpan utåt över änden på den andra pinnbulten. Flytta 
kåpan tills hålet hamnar i linje med pinnbulten och de knäpps samman. 

 
Att återmontera vänster och höger kåpa: 
14. Arbeta på en sida åt gången. 
15. Den yttre kåpan kommer att vara indragen inuti den inre kåpan som hålls kvar i vertikalt läge 

med hjälp av gasfjädrar. Trycka båda kåporna nedåt mot gasfjädrarnas tryck. 
16. Håll den stora inre kåpan i mitten med en hand medan du använder den andra handen för att 

skjuta den yttre kåpan utåt tills den hamnar i linje med klippaggregatet. 
17. Säkerställ att markeringarna på kåpans säkerhetslås pekar mot symbolen med det “olåsta 

hänglåset” på etiketterna. 
18. Kåpornas säkerhetslås har gummibuffertar som utstickande delar som passar i fästena på 

klippaggregatet. Säkerställ att buffertarna kommer i kontakt med fästena och tryck kåpan nedåt 
mot klipparkroppen. 

19. Använd verktyget till kåpornas säkerhetslås för att vrida varje lås tills indikatormarkeringen 
hamnar i linje med symbolerna föreställande låsta hänglås på etiketterna. 

 
Att återmontera det bakre klippaggregatets kåpa: 
20. Pressa kåpan nedåt mot gasfjädrarnas tryck. 
21. Säkerställ att markeringarna på kåpans säkerhetslås pekar mot symbolen med det “olåsta 

hänglåset” på etiketterna. 
22. Säkerställ att buffertarna kommer i kontakt med fästena och tryck kåpan nedåt mot 

klipparkroppen. 
23. Vrid varje lås tills indikatormarkeringen hamnar i linje med symbolen föreställande låsta hänglås 

på etiketterna. 
24. Glöm inte att återlämna verktyget för kåpornas lås till verktygssatsen! 
 
 

14d. Drivremmar - allmänt. 

En unik detalj på Merlin-klippare är användningen av remdrift till vänster och höger klippaggregat. 
Detta har visat sig vara mycket pålitligt och erbjuder viktiga fördelar över drivning med växellåda och 
drivaxel som normalt används på trippel-aggregatmaskiner. Dessa omfattar: 

 Mindre underhåll, utan behov för daglig smörjning av drivaxelns leder. 

 Automatisk frikoppling så att vänster och höger klippaggregat kan lyftas och sänkas under 
drift. 

 Eliminerar behovet av en extra fyrvägs växellåda på chassit. 

 Tyst drift. 
 
 
 
 
Drivremmarna som går från chassit till vänster och höger 
klippaggregat kallas för “primära drivremmar”. De går från en 
stor remskiva som är monterad i den främre delen av chassit till 
matchande remskivor på växellådorna som sitter på vänster och 
höger klippaggregat (Fig. 56). Tre drivremmar går till varje 
klippaggregat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 56 
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Drivremmarna använda även för att överföra drivning från 
klippaggregatens växellådor till knivaxlarna på varje 
klippaggregat. Klippaggregatens remmar kallas “sekundära” 
eller “klippaggregatens” drivremmar (Fig. 57). 
 
 
 
 
 

Maskinförare som är bekanta med v-remsdrift kan snabbt avgöra remspänningen genom att trycka 
på remmen med sitt finger och känna spänningen. Alternativt kan 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 axlarna 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.  
 
Eftersom helt nya v-remmar snabbt lägger sig till rätta så skall de spännas mer än 
”inkörnings”-drivremmar när de monteras.  
 
 
Det finns många olika typer av v-remmar som alla ser liknande ut för ett otränat öga. 
Montering av fel typ kan radikalt påverka prestandan på v-remsdrift. För att 
upprätthålla maskinen prestanda ska du ALLTID ANVÄNDA ORIGINALDELAR FRÅN 
TRIMAX. 
 
Primära drivremmar monteras i uppsättningar och MÅSTE VARA MATCHADE. Äkta 
Trimax-remmar är storleksmatchade. Om andra remmar måste användas för att 
snabbt få maskinen i bruk ska du säkerställa att de är av samma märke, typ och 
storlek och tillverkade i samma fabrik och har samma batchnummer. 
 

 

14e. Spänning av den primära drivremmen. 

Spännarna för de primära drivremmarna är införlivade i utriggarna fäster vänster och höger 
klippaggregat till chassit. I mitten av varje utriggare sitter en stor stålaxel som utgör pivåtappen som 
gör det möjligt för klippaggregaten att tippa framåt och bakåt för att följa markens konturer. 

 
 
 
 
 
Axeln går genom ett stort gängat nav (Fig. 58). När detta nav 
roterar så flyttar det klippaggregatet inåt eller utåt för att spänna 
drivremmarna. 
 
 
 
 
 

Fig. 57 

Fig. 58 
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En särskild haknyckel (medföljer i klipparens verktygssats) 
används för att vrida på navet (Fig. 59). När justeringen är klar 
hindras navet från att vrida sig med hjälp av ett fjäderbelastat 
lås. 
 
 
 
 
 

 

VARNING: Spänning av de primära drivremmarna FÅR ENDAST UTFÖRAS MED 

KLIPPAGGREGATEN NEDSÄNKTA TILL DRIFTLÄGE PÅ PLAN MARK. Om 
remmarna spänns med utriggarna ovanför eller under horisontellt läge kommer 
remmen bli överspänd, vilket resulterar i skador på remmarna och andra mekaniska 
komponenter. 

 
Att spänna de primära drivremmarna: 
1. Sänk ned klippaggregaten till marken. 
2. Lägg i parkeringsbromsen, stoppa traktormotorn, säkerställ att alla reglage är i neutralläge, 

avlägsna tändningsnyckeln och vänta tills alla rörliga delar stannat. 
3. Lyft kåporna på aggregatet(en) på vilket/vilka remmarna ska justeras. Detta blottar de primära 

drivremmarna. Se avsnitt 14c för detaljer. 
 
 
  
4. Verktyget är krokformat med en utstickande del i änden. Den 

utstickande delen passar i ett av hålen på justerkragen. 
Eftersom den bara fungerar i en riktning måste den monteras 
åt rätt håll. Sett från änden av utriggaren tittandes mot 
chassit, vrider man justerkragen motsols för att dra åt 
drivremmarna eller medsols för att lossa på drivremmarna. 
Placera verktyget på justerkragen men vrid inte på det (Fig. 
60). 

 
  
 

 
 

5. Den fjäderbelastade låssprinten sitter ovanpå det stora 
mittröret på utriggaren. Dra knoppen uppåt och håll ut den 
(Fig. 61). 
 
 

 
 
 
 
 
6. Vrid justeraren i önskad riktning. När den vridits några få 

grader släpper du låssprinten (Fig. 62). 
 
 
 
 
 
 

Fig. 59 

Fig. 60 

Fig. 61 

Fig. 62 
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7. Fortsätt att vrida justerkragen långsamt. Såvida inte låssprintens knopp hålls ut kommer den att 
klicka inåt vid varje halvt varv och förhindra att kragen roteras ytterligare. Försök inte tvinga 
justerkragen att rotera när låssprinten sitter i. 

8. Kontrollera remspänningen. Om ytterligare justering krävs repeterar du steg 5-7 tills önskad 
spänning uppnåtts. 

9. Repetera ovanstående steg på den andra sidan om den också behöver justeras. 
10. Säkerställ att området är tom på åskådare, i synnerhet barn, och starta traktormotorn. 
11. Med motorn gående på tomgång kopplar du till kraftuttaget under några sekunder för att vrida de 

primära drivremmarna några gånger. Detta gör att remmarna sätter sig ordentligt i remskivornas 
spår och jämnar ut spänningen mellan remmar. 

12. Stoppa traktormotorn, säkerställ att alla reglage är i neutralläge, avlägsna tändningsnyckeln och 
vänta tills alla rörliga delar stannat. 

13. Kontrollera remspänningen igen och justera om nödvändigt. 
14. Lägg tillbaka verktyget i verktygssatsen. 
15. Sänk ned kåporna och säkra dem på klippaggregaten. 
 
 

14f. Spänning av sekundär (klippaggregatens) drivrem. 

Drivremsspänningen är densamma för alla klippaggregaten. 
 
Att kontrollera remspänning: 
1. Sänk ned klippaggregaten till marken, lägg i parkeringsbromsen, stoppa traktormotorn, säkerställ 

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

2. Lyft de vänstra och högra kåporna och kåpan över det bakre klippaggregatet (se avsnitt 14c). 
 
 
 
 
 
3. Kontrollera remspänningen enligt bilden (Fig. 63). Om 

justering krävs, gör enligt följande. 
 
 
 
 
 
 
 

Remspännare med remskivor sitter monterade på knivaxlarna. Spännarna kan rotera runt de fyra 
bultarna som fäster axeln till klipparkroppen. 

  
 
  
  
  
4. En “stormhatts”-formad bussning sitter monterad på varje 

axelbult. En av stormhattsbussningarna är större än de 
andra tre (Fig. 64). Denna klämmer spännaren för att låsa 
den på plats. De andra tre stormhattsbussningarna ska inte 
röras. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 63 

Fig. 64 
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Att justera remspänningen: 
5. Placera en skruvnyckel på remskivans bult och håll tryck 

på den enligt bilden (Fig. 65, höger sida). 
6. Använd en andra skruvnyckel för att lossa på bulten som 

håller fast den större stormhattsbussningen (Fig. 65, vänster 
sida). Detta bör släppa på spännaren och tillåta att den 
roterar runt axeln. 

7. Använd skruvnyckeln som sitter på remskivans bult som en 
spak för att vrida spännaren och justera remspänningen 
efter behov. 

8. Dra åt muttern på den stora stormhattsbussningen. 
9. Kontrollera remspänningen igen och justera om nödvändigt. 
10. Återmontera kåporna. 
 
 

14g. Byte av de primära drivremmarna. 

Byte av de primära drivremmarna bör inte behövas göra särskilt ofta och det är inget svårt jobb. Men, 
klippaggregatet måste temporärt kopplas loss från dess utriggare. 
 
Att byta ut de primära drivremmarna: 
1. Lyft klippaggregaten till transportläget. 
2. Lägg i parkeringsbromsen, stoppa traktormotorn, säkerställ att alla styrreglage är i neutralläge, 

avlägsna tändningsnyckeln och vänta tills alla rörliga delar stannat. 
3. Avlägsna den primära drivaxeln från maskinen. 

 
 
 
 
4. Med klippaggregaten lyfta kommer de primära drivremmarna 

att slacka helt. Flytta drivremmarna från den stora remskivan 
i chassits främre del (Fig. 66). Om de högra drivremmarna 
behöver bytas ut måste de vänstra avlägsnas först. 

 
 
 
 
 
 

5. Starta traktormotorn och sänk ned klippaggregaten till marken. Stoppa motorn och avlägsna 
tändningsnyckeln. 

6. Lyft de vänstra och högra kåporna (se avsnitt 14c). 
7. Justera remspännaren minst tre fulla varv i medsols riktning sett från utsidan klipparen som om 

du lossade på remmarna. Se avsnitt 14e 4-7 för instruktioner. Detta kommer att minska 
avståndet mellan remskivorna och säkerställa att det inte är för mycket spänning när nya 
drivremmar monteras. 
 
 
 
 
 

8. Från och med denna punkt är det rådbart att någon mer 
assisterar. Använd två 24mm eller 15/16” skruvnycklar för 
att avlägsna låsmuttern från pivåbulten direkt i linje med 
växellådans ingående axel (Fig. 67). Avlägsna bulten. 
 
 
 
 
 

Fig. 66 

Fig. 67 

Fig. 65 
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9. Avlägsna den låsmuttern från den matchande bulten på 

klippaggregatets bakre del och avlägsna bulten (Fig. 68). 
 
 
 
 
  
 

10. Lyft av utriggaren från klippaggregatet (Fig. 69). Där varje 
bult avlägsnades finns det två grova tryckbrickor, en på 
vardera sidan om den tunga stålplattan på utriggaren. 
Dessa kan stanna på sin plats men var redo att plocka upp 
dem i fall de faller av. Placera lämpliga block för att hålla 
utriggaren ur vägen. Var försiktig så att du inte flyttar 
klippaggregatet på marken när det är losskopplat från 
utriggaren eftersom detta kommer göra det svårare att få 
den i linje vid återmonteringen. 
 

 
 
 
 
11. Avlägsna de två övre bultarna och fjäderbrickorna från fästet 

som utriggarna skruvas fast mot framför växellådan (Fig. 70). 
Dessa bultar har uppfångande muttrar på insidan så endast 
en skruvnyckel behövs. Lossa de nedersta två bultarna. 

 
 
 
 
 

 
12. Fäll fästet framåt så det kommer undan från växellådans 

axel och remskivor (Fig. 71). 
13. Med utriggaren lyft och fästet fällt framåt kan de gamla 

drivremmarna avlägsnas och kasseras. 
 

 
 
  
 
 
14. Ta tre nya drivremmar och placera dem över remskivan och 

utriggaren (Fig. 72). Blanda aldrig gamla och nya remmar 
eller olika typer. 

  
  
  
  
  
  

15. Fäll fästet tillbaka till dess ursprungsläge och montera de två översta bultarna och 
fjäderbrickorna. Dra inte åt dem i detta skede. 

16. Sänk ned utriggaren i mellanrummen mellan plåtarna på de främre och bakre monteringsfästena. 
Se till att de grova tryckbrickorna återmonteras, en på varje sida av den tunga stålplattan på 
utriggaren. Använd om nödvändigt lite smörjfett för att hålla dem på plats. 

Fig. 68 

Fig. 69 

Fig 70 

Fig. 71 

Fig. 72 
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17. Återmontera de främre och bakre bultarna, montera låsmuttrarna och dra åt dem ordentligt. 
18. Dra åt de fyra bultarna som håller fast fästet framför växellådan. 
19. Återmontera kåporna på sidoaggregaten. Om de lämnas i öppet läge kommer de att skadas när 

klippaggregaten lyfts. 
20. Se till att alla håller undan från maskinen och starta traktormotorn. 
21. Lyft klippaggregaten till transportläget och stoppa motorn. 

 
 
 

22. Montera drivremmarna över den stora remskivan på chassit. 
Se till att: 

23. Varje rem ligger i det spår som matchar det på 
klippaggregatet 

24. Remmarna inte vrids, korsas eller överlappar varandra 
25. Remmarna löper under röret ovanför remskivan som 

transportlåsets öppningsrep passerar genom (Fig. 73). 
 
 
 
 

26. Säkerställ att området är tömt på folk. Starta traktormotorn och sänk försiktigt ned 
klippaggregaten till marken samtidigt som du ser till att remmarna sätter sig i rätt remskivespår 
och inte hakar i någonting. 

27. Stäng av traktormotorn och avlägsna tändningsnyckeln. Öppna kåporna och spänn 
drivremmarna enligt beskrivningen i avsnitt 14e. 

28. Återmontera den primära drivaxeln till klipparen. 
29. Fäll ner och fäst klippaggregatens kåpor. 
30. Nya remmar sätter sig och lossar snabbt! Kontrollera remspänningar efter omkring 30 minuters 

användning och igen efter omkring en timme och justera om nödvändigt. 
 
 

14h. Byte av klippaggregatens drivremmar. 

ANM: Byte av en enskild rem kan kräva åtminstone delvist avlägsnande av en eller fler av de andra 
remmarna. 
 
Att avlägsna drivremmarna: 
1. Sänk ned klippaggregaten till marken, lägg i parkeringsbromsen, stoppa traktormotorn, säkerställ 

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

2. Lyft eller avlägsna kåporna över de klippaggregat som arbetet utförs på (se avsnitt 14c, sidorna). 
3. Lossa på de relevanta justerarna för att lossa på remmarna. 
4. Avlägsna drivremmen. 
5. För att byta ut eller återmontera drivremmarna utför du ovanstående procedur baklänges och 

spänner sedan remmarna enligt beskrivningen i avsnitt 14f. 
 

VARNING! Kontrollera spänningen på den ny drivremmen efter 30 minuter och 

igen efter en timmes drift. Nya remmar havererar snabbt om de tillåts slira. 
 
 

 
 

14i. Knivar. 

Merlin klippaggregat är utrustade med Trimax exklusiva LazerBladez
TM

-system. Knivdelen av 
LazerBladez

TM
-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. Fördelarna med fling-tipknivar är: 

 De är i allmänhet tunnare än motsvarande solida knivar i ett stycke och fortsätter klippa även 
när de är trubbiga. 

Fig. 73 
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 Fling tips är relativt billiga och går att byta ut snabbt. 

 De pivoterar bakåt om de slår i ett “orubbligt” föremål, vilket förhindrar skador på knivaxlarna 
och andra delar. 

 
LazerBladez

TM
 fling-tips är unika. 

 De förskjutna monteringshålen skiftar knivens tyngdpunkt och får klippeggen att “luta framåt” 
vid klippning. 

 De är bredare än andra knivar av liknande storlek, vilket resulterar i mer massa för högre 
effekt vid tung klippning. 

 Uppgången på den bakre kanten är optimerad för att ge bättre gräslyft och 
utkastningsegenskaper. 

 LazerBladez
TM

 är gjorda av en särskild stållegering. De är betydligt hårdare än vanligt 
fjäderstål, vilket ger mycket längre livslängd med bibehållen tuffhet som är nödvändig för 
kommersiella klippningsapplikationer. 

 LazerBladez
TM

 -bulten är särskilt utformad att passa knivarna. 
 
Trimax LazerBladez

TM
 är specifikt utvecklade för Trimax klippare. Vid beställning av nya knivar till 

Merling, se till att LazerBladez
TM

 -namnet finns på förpackningen och att Trimax-stämplen finns på 
alla delar. Godtag ingenting annat än äkta Trimax LazerBladez

TM  
då allting annat kommer påverka 

maskinens prestanda 
 

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

hastighet. EVENTUELLA DELAR SOM BRYTS LOSS KAN FÄRDAS ETT AVSEVÄRT 
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. 
 
 

 
Att byta ut knivarna: 
1. Säkerställ att området är tomt på åskådare, i synnerhet barn. 
2. Startat traktormotorn och lyft klippaggregaten till transportläget. 
3. Stoppa traktormotorn, säkerställ att alla styrreglage är i neutralläge, avlägsna tändningsnyckeln 

och vänta tills alla rörliga delar stannat 
 
3. Använd en 19mm (3/4”) hylsa eller skruvnyckel för att lossa 

på den låsmuttern som håller fast knivbulten (Fig. 74). 
4. Kassera använda bultar och muttrar. Nya bultar och muttrar 

skall monteras samtidigt som nya knivar. 
5. Montera den nya kniven och bulten på axelflänsen. 

Säkerställ att bulten är vänd åt rätt håll för att passa i hålet i 
flänsen. 

6. Montera muttern och dra åt den till ett vridmomentsvärde på 
80Nm (60 lb-ft). 

7. Säkerställ att kniven kan vrida sig obehindrat runt bulten. 
 
 
 

 
ANM: Efter användning har fling-tip-knivar ofta gräsklipp fastkilat mellan kniven och 
axelflänsen. Dessa håller knivarna i driftläge och det kan vara mycket svårt att vrida dem för 
hand. Under drift däremot är den kraft som appliceras på en kniv om den träffar ett fast 
föremål enorm och kniven kommer definitivt att flytta sig bakåt för att skydda sig själv och 
klipparen mot skador. Centrifugalbelastningar på kniven är nästan lika starka som 

Fig. 74 
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kollisionsbelastningar och kniven kommer normalt sett återvända till sitt driftläge så fort 
klipparen passerat det fasta föremålet. Ibland kan en kniv fastna i det indragna läget, 
vanligtvis om den har böjts. KONTROLLERA ALLTID DETTA. Återför kniven till driftläget. Byt 
om nödvändigt ut böjda knivar.  
 
 

14j. Rullskrapor - allmänt. 

Merlin kan utrustas med två olika typer av valbara rullskrapor. Den enklaste är av vajerkabeltyp 
medan en fast typ också finns tillgänglig. 
 
Användning av rullskrapor: 
Rullskrapor krävs vanligtvis endast vid vissa tider på klippsäsongen. Olika rullskrapor passar olika 
förhållanden. Under vissa förhållanden kan rullskrapor faktiskt bli ett problem på grund av att de 
orsakar klumpar av klipp som lämnas kvar vid gräsklippning. 
 
 
 
 
 
Vajerrullskrapor (Fig. 75) är mycket effektiva när det gäller att 
avlägsna ansamling av gräsklipp, i särskilt under våren när 
gräset är vått och fullt av växtsaft. Vajerrullskrapor är däremot 
inte bra på att avlägsna smuts. 
 
 
 
 
 

 
Fasta rullskrapor (Fig. 76) är bra när det gäller att avlägsna det 
mesta gräsklipp och idealiskt för att skrapa av ansamling av 
smuts eller lera. Därmed borde de förväntas vara de mest 
passande för alla förhållanden. Men de är dock inte idealiska vid 
klippning av långbladiga grässorter (såsom råg) under våren. De 
långa bladen kan linda sig över kanten på skraparkniven och är 
starka nog för att ansamlas till den grad då rullarna låser sig och 
slutar rotera. I denna situation är en vajerrullskrapa mer 
passande eftersom den rör sig under drift och skakar av de 
längre bladen. 
 
 
 

När toppen av växtsäsongen har passerat är det förmodligen väldigt litet behov av någon sorts 
skrapa. Faktum är att klipp ansamlas ovanpå skrapan och faller sedan av och lämnar fula klumpar 
efter sig. Som allmän regel gäller att om rullskrapor inte gör någon nytta så är det bäst att avlägsna 
dem helt och hållet. 
 
 

14k. Montering av vajerrullskrapor. 

Varje vajerrullskrapa består av en bit vajerkabel som sträcks mellan rullfästena så att kabeln 
placeras nära rullen. Om rullen plockar upp gräsklipp medan den körs längs marken torkar skrapan 
bort det och förhindrar att det ansamlas på rullen. Eftersom rullskrapor inte alltid behövs är det inte 
monterade på maskinen vid leverans. 

 

VARNING: ANVÄNDNING AV VAJERRULLSKRAPOR, SPÄNNING OCH GARANTI. 

Vajerrullskrapor är avsedda för avlägsnandet av gräsklipp. De är INTE utformade för 
att avlägsna ansamling av lera som kan leda till att skrapan går sönder. 
 

Fig. 75 

Fig. 76 
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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 Mowing Systems 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 tillfället. 
 
 
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. Två låsmuttrar medföljer varje skrapa. De är vanligtvis monterade på den gängade delen i bägge 

ändarna på vajern. Avlägsna muttern från den ena änden. 
2. För 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. 
3. För den lediga änden genom det matchande hålet på den motsatta sidan av rullen och montera 

låsmuttern på den gängade delen. 
4. Använd en skiftnyckel eller självlåsande tång för att hålla kroppen på den gängade delen i den 

ena änden för att förhindra att den roterar. 
5. Använd 19mm eller ¾” skruvnyckel för att vrida låsmuttern ända tills den gängade delen av 

skrapan sticker fram några gängor bortom muttern. 
6. Placera nu skiftnyckeln eller 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 orsaka för tidiga fel och göra 
höjdjustering svårt. Om rullen inte kan rotera fritt är skraparvajern för hårt spänd. 

 
7. 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 dra endast åt rullskraporna en liten 
bit åt gången och kontrollera resultatet istället för att riskera att överspänna dem. 

 
 

14l. Fasta rullskrapor. 

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 (Fig. 77). 

 
 
 
 
 

 
 

Fig. 77 
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2. Varje fäste skruvas till sidokanalen med två bultar, den övre 

genom ett hål och den nedre genom en slits. Detta gör det 
möjligt för fästet (och rullskrapan) att pivåtera runt den övre 
bulten så att den kan justeras efter slitage. De övre 
monteringshålen i sidokanalerna ligger alldeles bakom 
rullarnas lagerhus. Håll rullskrapan på plats och montera de 
övre bultarna på båda sidorna från utsidan (Fig. 78). 
Montera fjäderbrickor och muttrar och dra endast åt med 
fingerkraft. 
  

  
  
3. Montera de nedre bultarna från utsidan med fjäderbrickor 

och kraftiga planbrickor på utsidan. Dessa bultar monteras 
genom slitsar i sidokanalerna in i gängade hål i rullskrapans 
monteringsfästen (Fig. 79). 

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 nödvändigt skrapan. 

  
  
  

  
Skrapknivar: 
Skrapkniven är tillverkad av fjäderstål och kan bytas ut utan att profilen behöver bytas ut. Knivar 
passar i en slits 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 borrbits. 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 i alla järnhandelsbutiker.  
  
Att byta ut kniven: 
6. Avlägsna kniven från dess förpackning och rulla försiktigt ut den samtidigt som du ser till att inte 

slå knut på den eller böja den. 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 spåret. Det finns även en packningsremsa av aluminium 

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

 
 
10. Montera packaren i spåret i profilen och se till att hålen i 

packaren passar in med hålen i profilen. 
11. Montera den nya skrapkniven i den djupaste delen av 

spåret och rikta in skraparkniven med en ände av profilen 
(Fig. 80). 

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

13. Montera den första popniten. 
14. Upprepa steg 11 och 12 för alla de andra hålen. 

  
  
  

15. Använd en stålsax eller en bågfil med fintandat blad för att korta den nya skraparkniven till 

Fig. 78 

Fig. 80 

Fig. 79 
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samma längd som profilen. 
16. Återmontera bultarna och muttrarna och dra åt dem ordentligt. 
17. Återmontera rullskrapan på klipparen enligt beskrivningen ovan. 
  
ANM: Ett skydd är monterat ovanför den främre rullen på vänster och höger klippaggregat. Detta 
hindrar stenar och skräp från att kastas ut genom klippaggregatets främre del. När en fast 
rullskrapa sitter monterad på de främre rullarna fyller det samma funktion. I teorin kan skyddet 
avlägsnas om skrapan är permanent monterad. Men, eftersom rullskrapor ofta monteras eller 
avlägsnas för att passa markförhållanden är det rådbart att lämna skyddet monterat oavsett om 
rullskrapan är monterad eller inte. 

 

VARNING! Säkerställ alltid att säkerhetsskyddet är monterat ovanför de främre 

rullarna på vänster och höger klippaggregat. Underlåtenhet att göra detta kan 
resultera i att skärp som kastas ut från maskinen orsakar allvarlig personskada på 
operatören eller åskådare. 

 
 

14m. Slitdynor på sidokanaler. 

Sidokanalerna som löper längs sidorna på varje klippaggregat fungerar primärt som fästplattor för 
rullarna. Deras sekundära funktion är att fungera som anti-skalperingsmedar när klippaggregaten 
korsar förhöjningar i marken. Om det inte fanns något stöd mellan de främre och bakre rullarna skulle 
klipparen skalpera när den främre rullen passerar en förhöjning och den bakre rullen fortfarande är 
på väg mot den. Även om sidokanalerna fungerar effektivt som medar är de utsatta för slitage, i 
synnerhet vid arbete på sträv mark.  

 
 
 
 
 
En slitdyna sitter monterad på varje sidokanal för att motverka 
detta (Fig. 81). De vänstra och högra dynorna är identiska och 
båda fästs till sidokanalen med fyra försänkta skruvar. 
 
 
 
 
 
 

 
Att montera dynor: 
1. Klippaggregaten måste lyftas från marken för att det ska gå att montera slitdynor på det bakre 

klippaggregatet och på de inre sidokanalerna på vänster och höger klippaggregat. Lyft 
klippaggregaten till transportläget, säkerställ att alla reglage är i neutralläge, lägg i 
parkeringsbromsen, stoppa traktormotorn, avlägsna tändningsnyckeln och montera 
transportkabeln. 

2. Avlägsna eventuell smuts från boten av sidokanalerna. 
3. Håll slitdynan mot botten av sidokanalen så att de fyra hålen hamnar i linje med hålen i 

sidokanalen. 
4. Fäst slitdynan med fyra försänkta skruvar och låsmuttrar. 
5. Håll skruvarna med en 5mm (3/16”) sexkantsnyckel och dra åt låsmuttrarna med en 13mm (1/2”) 

skruvnyckel. 
6. För att montera slitdynor på de yttre sidokanalerna sänker du ned klippaggregaten på träplankor 

av lämplig längd som placerats på marken under rullarna nära de yttre sidokanalerna. 
7. Följ steg 2-5 ovan för att montera slitdynorna. 
 
 

14n. Anti-studsmedar. 

Trimax Mowing Systems har producerat en serie av allt mer effektiva gräsklipparmaskiner. På 

Fig. 81 
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grund av detta har de använts för klippning av högkvalitetsturf med klipphöjder 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 sidokanalerna på 
varje klippaggregat och för klipparen lätt över eventuella gupp 
mellan de främre och bakre rullarna (Fig. 82). De är också 
mycket effektiva när det gäller att förhindra skalpering vid 
mycket låg klippning och därför är de ofta monterade på 
maskiner som klipper fairway på golfbanor. 
 
Medarna är pressade ur stål och följer sidokanalens form. Varje 
med är utrustad med fyra pinnbultar som passar i de fyra 
matchande hålen i botten av varje sidokanal. Grova planbrickor 
används för att få önskat djup på medarna och de fästs till 
sidokanalen med fjäderbrickor och muttrar. 
 
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. Lyft upp klippaggregaten i transportläget och säkerställ att transportlåsen har stängts ordentligt. 

Detta ger åtkomst till det bakre klippaggregatet och de inre sidokanalerna på sidoaggregaten. 
2. Placera alla reglage i neutralläge, lägg i parkeringsbromsen, stoppa traktormotorn och avlägsna 

tändningsnyckeln innan något arbete påbörjas. 
3. Om slitdynor är monterade på sidokanalerna behöver de avlägsnas innan anti-studsmedarna 

kan monteras. Se avsnitt 14m ovan. 
4. Arbeta på en med åt gången. Avlägsna muttrarna och fjäderbrickorna. 
5. Montera meden på sidokanalen med fyra grova planbrickor på varje pinnbult mellan meden och 

botten på sidokanalen till att börja med. 
6. Montera fjäderbrickor och muttrar på pinnbultarna inuti sidokanalen. Dra åt dem ordentligt. 
7. Repetera steg 4-6 för de andra sidokanalerna. 
8. För att få åtkomst till de yttre medarna på sidoaggregaten sänker du ned klippaggregaten på 

lämpliga träblock som placerats på marken under rullarna nära de yttre sidokanalerna. 
 

Att ställa in medarnas höjd: 
9. Använd klipparen för att klippa en bit turf. 
10. Undersök det slutförda arbetet. Om det finns några oacceptabla märken efter medarna i turfen 

behöver medarnas höjd justeras. 
 
11. Arbeta på ett klippaggregat åt gången. Avlägsna en bricka 

från varje bult på medarna på klippaggregatets båda sidor 
(Fig. 83). 

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

13. Repetera steg 10 och 11 för att nå en kompromiss mellan 
studshämning och turfskador. 

14. Justera de andra klippaggregatens medar till samma nivå. 
15. Dra ordentligt åt alla muttrar när justeringen är klar. 
 
 
 

 
 
 

Fig. 82 

Fig. 83 
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14o. Smörjning - allmänt. 

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 Trimax-produkt, konsultera din leverantör eller tillverkare av 
smörjmedel, eller köp en lämplig produkt från ett multinationellt företag.  
 
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 Trimax-klippare 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 smörjmedel beskrivs med antalet “pump” eller ”doser”. Ett pump definieras som 
mängden fett som levereras med ett pump på spakförsedd fettspruta, medan en dos är det som 
levereras i en cykel på ett luftdrivet kraftsmörjsystem. Varje dos är ungefär likställd med fyra pump.  

 
Detta avsnitt har delats in i de åtgärder som kan utföras medan klippaggregaten är på marken i 
driftläge och de som måste utföras med klippaggregaten upphöjda i transportläget. 
 
 

14p. Smörjning med klippaggregaten nedsänkta. 

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

Smörjnipplar sitter på klippaggregatens bakre del bakom 
växellådan och sticker ut genom klippaggregatens kåpor 
(Fig. 84).  

 
 
 
 
 
 

Varje smörjnippel förser en axel. Använd 5 pump av 
universalsmörjmedel per axel (Fig. 85). 
 
 
 
 
 
 
 
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. En liknande mängd 

Fig. 85 

Fig. 84 
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kan sippra ut från botten av axelhusen under maskinen. Detta är normalt. Efter återsmörjning 
kan små mängder smörjfett sippra ut men stora mängder indikerar översmörjning. Detta skadar 
inte axeln men är kladdigt och onödigt och kan leda till att smörjfett kontaminerar drivremmarna 
och turfen. 
 
 
 

2. De yttre rullarnas lager på vänster och höger 
klippaggregat: Smörj dessa var 8:e timme eller dagligen. 
Smörjnipplar finns monterade på rullarnas sidokanaler nära 
mittlinjen på varje rulle (Fig. 86). Applicera 2 pump med 
universalsmörjmedel. 
 
 
 
 
 

 

VARNING! ÖVERSMÖRJ INTE RULLARNAS LAGER! Överblivet smörjfett rubbar 

lagertätningarna och leder till att smuts och vatten tränger in i lagren och orsakar 
för tidiga fel. 
 

 
 
 
 
3. Höjdjusterare på vänster och höger klippaggregat: 

Dessa bör endast smörjas vid behov (Fig. 87). Om 
klipphöjden aldrig ändras så borde ingen smörjning behövas. 
Om de behöver smörjas appliceras 1 eller 2 pump smörjfett 
på varje justerare. 

 
 
 
 
 

Följande åtgärder kräver att kåporna på vänster och höger klippaggregat kan lyftas och att kåpan på 
den bakre utriggaren kan avlägsnas. Se avsnitt 14c för detaljer. 
 
 
 
 
4. Rullpivåer på klippaggregat: Smörj var 40:e timme eller 

veckovis. Smörjnipplar sitter monterade mellan bygelplattan 
vid den främre och bakre delen på klippaggregaten (två per 
aggregat) där de fäster till utriggarna (Fig. 88). Applicera 2 
pump universalsmörjmedel på varje nippel. 
 

 
 
 
 
5. Klippaggregatens lutningspivåer: Dessa ska smörjas var 

40:e timme eller veckovis. Smörjnipplar sitter i endera 
änden av utbuktningen som löper genom stålbalken vid 
utriggarens ände (Fig. 89). Applicera 2 pump 
universalsmörjmedel på varje nippel. 

 
 
 

Fig. 89 

Fig. 88 

Fig. 87 

Fig. 86 
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6. Utriggarnas gångjärnsbussningar: Smörj var 40:e timme 

eller veckovis. Smörjnipplar sitter monterade på de stora 
utbuktningarna som omsluter ändarna av utriggarnas 
gångjärn (Fig. 90).  

 
 
 
 
 

 
Det finns två smörjnipplar varje utriggare, totalt sex stycken 
(Fig. 91). Applicera 4 pump universalsmörjmedel på varje 
smörjnippel. 

 
 
 
 
 
 
 
 

14q. Smörjning med klippaggregaten i transportläge. 

När klippaggregaten lyfts till transportläget, säkerställ att transportlåsen har gått i lås, placera alla 
reglage i neutralläge, stoppa traktormotorn och avlägsna tändningsnyckeln. 

 
1. Smörjnipplar på bakre aggregatets rullager är alla lätt åtkomliga när klippaggregaten är lyfta. 

Smörj dessa var 8:e timme eller dagligen med två pump per nippel. 
 
 
 
2. Smörjnipplar till de inre rullarnas lager sitter på vänster 

och höger klippaggregat sitter på undersidan av 
sidokanalerna (Fig. 92). Applicera 2 pump av 
universalsmörjfett till varje nippel. Åter igen, översmörj 
inte! Överdrivet med smörjmedel rubbar 
lagertätningarna och det resulterar i att vatten tränger in 
i lagret och orsakar för tidiga fel. 

  
  
  
  

  
3. Höjdjusterare på sidoaggregatens inre sida och bakre 

klippaggregat: Smörj efter behov (Fig. 93). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 90 

Fig. 91 

Fig. 92 

Fig. 93 
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4. Chassits mellanaxellager: Smörj var 50:e timme eller 
veckovis. Chassits mellanaxellager har smörjnipplar som 
sticker ut genom den främre delen av huvudfästplattan 
ovanför den primära drivaxeln (Fig. 94). Applicera 2 pump 
eller 1 dos smörjfett till varje smörjnippel. Återigen, 
översmörj inte! Överdrivet med smörjmedel rubbar 
lagertätningarna och gör det möjligt för vatten och smuts att 
tränga in i lagret. 
 
 
 
 
 

14r. Underhåll av drivaxlar - allmänt. 

Drivaxlarna som kopplar samman traktorns kraftuttag med klippaggregatets växellåda är en 
komplicerad utrustning i sig självt. Regelbundet underhåll är nödvändigt om de skall fortsätta att 
fungera tillförlitligt. 

  

VIKTIGT! Drivaxelns driftrör i stål MÅSTE kunna gå ihop och isär obehindrat i alla 

lägen annars kan det resultera i allvarlig skada på traktorn, bakre aggregatets 
växellåda eller själva drivaxlarna. 
  

 
 

14s. Primär drivaxel. 

Drivaxlar till Trimax-klippare tillhandahålls av olika tillverkare. Varje primär drivaxel levereras med 
sina egna underhållsinstruktioner. Dessa kan vara fästa vid drivaxeln eller inkluderas i denna 
bruksanvisning. Följ tillverkarens riktlinjer. 
 
 

14t. Bakre klippaggregatets drivaxel. 

Den bakre drivaxeln sitter under den bakre utriggarens kåpa som måste avlägsnas för att ge 
åtkomst. Se avsnitt 14c för detaljer. Alla klippaggregat ska vara i arbetsläge för att kunna smörja 
drivaxeln på rätt sätt. 
 
 
 
 
 
Var 8:e timme eller dagligen: 
1. Smörjpunkterna är monterade på korset på varje 

kardanknut och skall ha 3 pump av universalsmörjfett 
vardera (Fig. 95). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 94 

Fig. 95 
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Det kan vara nödvändigt att rotera det bakre 
klippaggregatets knivar för att komma åt smörjnipplarna (Fig. 
96). Detta görs bäst genom att lyfta på det bakre 
klippaggregatets kåpa och dra i drivremmarna för att rotera 
remskivorna. 

 
 
 
  
  

2. Smörj snabbkopplingssprinten på det främre oket, det som 
sitter anslutet till chassit (Fig. 97). 

 
 

 
 
 
 
 
Att smörja teleskoprören: 
3. Placera flera pump fett längs varje sida inuti det tresidiga 

röret (Fig. 98). 
4. Smörj fett över hela utsidan av röret. 
 
 
 
 
 

 
Att avlägsna det bakre klippaggregatets drivaxel från klipparen: 
Det är nödvändigt att avlägsna drivaxeln från klipparen för att inspektera eller reparera den. I den 
främre delen är drivaxeln fäst vid chassiets domkraft med en snabbkoppling av standardtyp. I den 
bakre änden används ett ok med klämbult. Växellådan har en ren axel med en fyrkantskil. Drivaxelns 
ok sitter fastklämt till växellådans axel med en bult som passar genom oket och möter ett spår i 
växellådans axel. För att avlägsna drivaxeln måste bulten avlägsnas. 
 
5. Använd en 10mm sexkantsnyckel för att lossa på bulten. Avlägsna den och dra av drivaxelns ok 

från växellådans ingående axel. Säkerställ att kilen inte ramlar ur sitt spår i växellådans axel. 
 
Att återmontera drivaxeln: 
6. Oket med klämbulten passar på klippaggregatets växellåda. 
7. Säkerställ att kilspåret i oket hamnar i linje med kilen som sitter på växellådans ingående axel. 
8. Skjut oket över växellådans ingående axel till bulthålet hamnar i linje med spåret i axeln. 
9. Montera klämbulten och dra åt den ordentligt med en 10mm sexkantsnyckel. 
10. Montera den andra änden av drivaxeln på axeln med splines på chassit. Säkerställ att 

snabbkopplingssprinten låser fast i axelspåret. 
11. Återmontera utriggarens kåpa enligt beskrivningen i avsnitt 14c. 
 
 

14u. Rengöring och inspektion av drivaxel. 

Minst en gång per säsong ska båda drivaxlarna avlägsnas från maskinen. Följande ska utföras: 
1. Avlägsna kåporna och rengör dem. 
2. Avlägsna glidlagren av plast från deras spår och rengör spåren. 
3. Rengör alla mekaniska delar med lämpligt lösningsmedel. 
4. Inspektera lederna efter slitage eller slakhet. 
5. Inspektera noggrant teleskoprören efter slitage eller tecken på repbildning.  

Fig. 96 

Fig. 97 

Fig. 98 
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6. Byt ut slitna delar. Kontakta om nödvändigt din återförsäljare eller traktorverkstad för råd. 
7. Smörj alla delar enligt beskrivningen ovan och montera ihop drivaxlarna. 
8. Återmontera drivaxlarna på maskinen. 
 
 

14v. Växellådsolja. 

Kontrollera växellådornas oljenivåer på alla tre klippaggregat var 40:e timme eller veckovis. 
 
Att kontrollera växellådans oljenivå, alla växellådor: 
1. Parkera traktorn på plan mark. 
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. 

3. Lyft av kåporna på klippaggregaten enligt beskrivningen i avsnitt 14c. 
4. Arbeta en växellåda åt gången. 
5. Avlägsna avluftningspluggen som är monterad ovanpå växellådan. 
  
  
  
6. Oljenivån kan vara synlig genom avluftningshålet. Om inte, 

använd ett plastbuntband eller lämplig bit ren metalltråd som 
oljesticka (Fig. 99). Huvudhöljet bör ej vara mer än 
halvfullt, och ej under 25mm (1”) från halvfull nivå. 

7. Fyll om nödvändigt på EP90-olja genom 
avluftningspluggens hål. 

8. Återmontera nivå- och avluftningspluggarna och dra åt dem 
ordentligt. 

 
  
 
If 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. 
 
Byte av växellådsolja: 
Växellådorna ska tappas ur och fyllas på med färsk olja var 1000:e timme. 
 
Att byta oljan i växellådorna: 
9. Även om det finns en avtappningsplugg på varje växellåda så kan de vara svåra att nå. Det 

bästa alternativet är att använda en oljesug för att avlägsna all olja genom avluftningspluggarna. 
Lämpliga oljesugar finns att köpa hos större butiker som säljer biltillbehör. Kassera oljan i 
enlighet med lokala lagar och föreskrifter. 

10. Byt efter urtappningen ut oljan med en högkvalitativ “märkes”-växellådsolja i klassen EP80-90. 
Överfyll inte växellådorna eftersom detta orsakar överhettning och för tidiga fel på 
växellådans komponenter, eller så kan olja pumpas ut genom växellådans 
avluftningspluggar och skada drivremmarna. 

11. Återmontera avluftningspluggarna och dra åt dem ordentligt. 
 
 

14w. Hjul och 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. 
 
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. 
 

Fig. 99 



TRIMAX MERLIN Bruksanvisning 
Svensk utgåva 

© Trimax Mowing Systems (NZ) Ltd, December 2013 

Artikelnummer: SWE OpmanML 1213/1013 www.trimaxmowers.com 62 

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 hjul och däck kan vara monterade. Turfdäck med lågt tryck är standard, medan vägdäck 
finns tillgängliga som tillbehör till maskiner som kommer förflyttas på allmänna vägar mellan jobb. 
  
Kontrollera väghjulens däcktryck dagligen. Däck ska pumpas till de tryck som visas i tabellen (Fig. 
100). ÖVERSKRID ALDRIG DET MAXIMALA DÄCKTRYCKET! 

 
När däcktrycken kontrolleras, inspektera däcken efter slitage, skärskador, sprickor, lösa eller 
förlorade axelmuttrar 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 fyrkantsstålröret som utgör den 

bakre delen av chassit i hjulets närområde (Fig. 101). Hissa 
upp chassit så att det bär en del av vikten. Lyft inte hjulet 
från marken i detta skede. 

 
 
 
 
 

5. Använd en 22mm (7/8”) hylsa. Vrid muttrarna motsols för att lossa på dem. Avlägsna inte 
muttrarna helt och hållet. 
 
ANM: Om lättmetallfälgarna som finns som tillbehör är monterade på klipparen kan muttrarna 
avlägsnas med en tunnväggig 13/16” hylsa. 
 

6. Hissa upp hjulet så att det lämnar 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. 
 
 

 
Att återmontera väghjulen: 
8. Rengör och olja lätt hjulens pinnbultar och muttergängorna. 
9. Montera hjulet på pinnbultarna. 
10. Montera hjulmuttrarna med den avsmalnande sidan mot däcket. Dra lätt åt varje mutter i ett 

Fig. 101 

  

Lufttryck 

kPa psi 

Rekommenderat Maximalt Rekommenderat Maximalt 

Turfdäck 20x10.00-10 105 150 15 22 

Vägdäck 195 50 R13C 465 650 65 94 

Fig. 100 
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korsvist mönster. 
11. Sänk ned domkraften tills en del av klipparens vikt vilar på hjulet. 
12. Dra åt hjulmuttrarna helt till 75Nm (55 lb-ft) i ett korsvist mönster och kontrollera sedan 

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

14x. Kontroll av väghjulens lager. 

Hjullagren ska kontrolleras varje månad. 
 
Att kontrollera väghjulens lager: 
1. Utför steg 1-4 från avsnitt 14w ovan. 
2. Hissa upp chassit tills däcket precis lämnar marken. 
3. 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 bilverkstad. 

4. 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. 

 
 

14y. Rengöring av klipparen. 

Smörj alltid klipparen före tvätt (se avsnitt 14p-r), 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. 
 
Rengöring ska utföras på en särskilt utsedd yta där smuts och gräs som tvättas av klipparen kan 
fångas upp så att det hindras från att sköljas ned i avlopp eller vattendrag. Uppsamlad smuts och 
gräsklipp ska kasseras enligt lokala föreskrifter. 
  
  
  
  
  
  
Håll urtappningshålen vid knivaxlarnas montageflänsar rena för 
att förhindra att vatten däms upp runt axlarna (Fig. 102). 
 
 
 
 
 
 
 

 

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! 

 
Kåporna blir vanligtvis rena när de sköljs av med vatten. Envis smuts kan avlägsnas med utrustning 
för biltvätt och rengöringsmedel. Speciella rengöringsprodukter för glasfiber är också mycket 
effektiva för att återställa kåpornas ursprungliga utseende. 
 
 
 
 
 

Fig. 102 
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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 vridmomentsinställning 

(18 eller 22) 
                   

Smörj bakre drivaxlarnas kardanknutar (2)                    

Kontrollera den primära drivremsspänningen, justera 

om nödvändigt. 
                   

Kontrollera klippaggregatens drivremsspänning, 

justera om nödvändigt 
                   

Kontrollera växellådsoljan, fyll på om nödvändigt (3)                    

Smörj knivaxlar (9 eller 11)                    

Smörj rullarnas lager (12)                    

Kontrollera väghjulen och deras tryck                    

Kontrollera transportlåsens funktion                    

Var 50:e timme eller veckovis                    

Smörj rullarnas svängtappar på vänster & höger 

klippaggregat (4) 
                   

Smörj lutningspivåerna på vänster & höger 

klippaggregat (4) 
                   

Smörj utriggarnas gångjärnsbussningar (6)                    

Smörj chassits domkraftslager (2)                    

Smörj den primära drivaxelns kardanknutar (5)                    

Smörj drivaxlarnas teleskoprör (båda drivaxlarna)                    

Kontrollera alla kardanknutarna på alla drivaxlar efter 

slitage 
                   

Kontrollera drivremmarnas skick                    

Kontrollera sidokanalernas slitagedynor eller anti-

studsmedar efter slitage, byt ut om nödvändigt 
                   

Kontrollera att väghjulens axelmuttrar är ordentligt 

åtdragna 
                   

Månadsvis                    

Kontrollera väghjulens lager (2)                    

Varje säsong eller efter behov                    

Smörj höjdjusteringsblocken (12)                    

Avlägsna drivaxlarna (4), avlägsna kåporna, rengör & 

inspektera, byt ut slitna delar, smörj & återmontera 
                   

Smörj drivaxlarnas snabbsprintar eller kragar (4)                    
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ANM: Om Merlin används under krävande förhållanden (t.ex. ytterst dammigt eller vått etc.) så kan 
vissa delar såsom drivaxlarna kräva smörjning mer frekvent. 
 
 
 

16.16.    FFELSÖKNINGELSÖKNING..  

FEL ORSAK ÅTGÄRD 

Klipparen vibrerar 

omåttligt 

Felaktig hastighet på 

kraftuttaget 

Kör kraftuttaget på 540 v/min 

Knivar saknas eller är 

allvarligt skadade 

Byt ut knivar 

Primär drivaxel monterad i 

fel riktning 

Montera den homokinetiska delen på traktorn 

Primär drivaxel sliten Reparera eller byt ut 

Den primära drivaxelns 

vinkel överstiger 80° 

Begränsa svängning, i synnerhet vid backning 

Bakre klippaggregatets 

drivaxel sliten 

Reparera eller byt ut 

Drivremmarna 

slirar 

Omåttlig markhastighet Kör kraftuttaget på 540 v/min, växla ned för att 

köra långsammare 

Roterande delar rör sig ej 

fritt 

Titta efter och avlägsna skräp som vidrör 

knivarna 

Kontrollera knivarnas axellager, byt ut om 

nödvändigt 

Klipparen skalperar 

omåttligt 

Höj klipphöjden 

Lösa drivremmar Spänn drivremmarna korrekt 

Utslitna drivremmar Byt ut drivremmar 

Omatchade primära 

drivremmar 

Byt ut alla tre remmarna i uppsättningar 

Remmar av icke 

standardmodell monterade 

Använd enbart originaldelar från Trimax 

Traktor för kraftfull Använd en mindre kraftfull traktor eller kör 

långsammare 

Olja eller smörjfett 

på drivremmar 

För mycket olja i växellådan Kontrollera växellådeoljenivån, tappa ur till rätt 

nivå, byt ut remmar 

Läckage i växellådans 

tätningar 

Inspektera växellådan efter läckor, reparera vid 

behov, byt ut remmar 

Axellagren översmorda Smörj axlarna enligt beskrivningen i 

bruksanvisningen 

Omåttlig kraft 

behövs för att driva 

klipparen 

Roterande delar rör sig inte 

obehindrat 

Kontrollera om det finns och avlägsna skräp 

som tar i knivarna 

Kontrollera knivarnas axellager, byt ut vid 

behov 

Hastigheten på kraftuttaget 

är för hög 

Kör kraftuttaget på 540 v/min 

Omåttlig färdhastighet Kör kraftuttaget på 540 v/min, använd växlarna 

för att färdas långsammare 

Klipphöjden är för låg Öka klipphöjden 
Klipper för mycket på en 

gång 

Klipp oftare 

Kör kraftuttaget på 540 v/min, använd växlarna 

för att färdas långsammare 

Höj klipphöjden för första klippningen, sänk 

klipphöjden och klipp igen i motsatt riktning 
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FAULT CAUSE REMEDY 

Omåttliga märken 

efter hjulen eller 

dålig klippyta 

Hastigheten på kraftuttaget 

är för låg 

Kör kraftuttaget på 540 v/min 

Hastigheten på kraftuttaget 

är för hög 

Kör kraftuttaget på 540 v/min 

Klipphöjden är för hög Sänk klipphöjden 

Omåttlig färdhastighet Kör kraftuttaget på 540 v/min, använd växlarna 

för att färdas långsammare 

Knivar saknas, är skadade 

eller utslitna 

Byt ut knivarna 

Omåttliga märken 

efter hjulen eller 

dålig klippyta 

(forts.) 

Marken är för våt Vänta tills marken torkar 
Klipper för mycket på n 

gång 

Höj klipphöjden för första klippningen, sänk 

klipphöjden och klipp igen i motsatt riktning 

Frodigt gräs fastnar på 

klipparens undersida 

Prova att köra kraftuttaget på 450 v/min, 

använd växlarna för att upprätthålla 

färdhastighet 

En del långt gräs 

lämnas oklippt 

Knivar skadas, är skadade 

eller utslitna 

Byt ut knivarna 

Skräp fastnat under 

klipparen 

Rensa bort skräp 

Klipparen är smutsig Tvätta bort gräs från klippkamrarna efter 

användning 

Gräsklipp 

ansamlas över 

bakre rullen 

Stålstödet under 

gummifliken är böjd och 

hindrar utgångsbanan 

Räta ut stålstödsremsan 

Klipparen skalperar 

omåttligt 

Klipper för lågt Höj klipphöjden 

Montera anti-studsmedarna som finns som 

tillbehör 

Klippaggregaten 

följer inte markens 

konturer 

Yttre hudraulventil står inte 

i float-läge 

Använd rätt yttre hydraulkrets. Ställ in ventilen i 

float-läge 

Inget float-läge tillgängligt Håll hydraulspaken i nedåtläge när klipparen 

färdas över försänkningar i marken 

Klippaggregatens 

medar lämnar 

märken i turfen 

Markens konturer är för 

extrema för klipparen 

Ändra klippmönster för att närma dig konturer 

från en annan vinkel 

Anti-studsmedarna sitter för 

lågt 

Justera anti-studsmedarna 

Knivarna lämnar 

uddigt mönster i 

turfen 

Färdhastighet för hög Välj en lägre växel, kör långsammare 

Klippaggregaten studsar Montera anti-studsmedarna som finns som 

tillbehör 

Baklyktorna 

fungerar inte 

Kontakter och uttag är inte 

ihopkopplade 

Kontrollera alla anslutningar 

Elkablarna skadade Reparera eller byt ut 

Bromsarna 

fungerar inte 

Kablarna är inte anslutna Anslut kablarna till bromsarnas 

strömförsörjning & baklyktorna 

Baklyktorna fungerar inte Kontrollera elkretsarna 
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17.17.    TTRANSPORTRANSPORT  AVAV  MMERLINERLIN..  

Merlin kan ibland (men inte alltid) levereras på en specialram. Om så är fallet är maskinen upprullad 
på ramen och fäst på den. Ramen har uttag för gafflarna på en gaffellyft som förhindrar att ramen 
och gräsklipparen tippar av. Detta är det enda tillåtna sättet att lyfta Merlin underifrån på. Om 
maskinen ska transporteras frekvent kan det finnas en transportram tillgänglig att köpa. Konsultera 
din återförsäljare eller Trimax Mowing Systems. 
 
Om ramen inte är tillgänglig och det är nödvändigt att lyfta Merlin (för att lasta upp den på en lastbil 
eller på ett släp för transport till exempel) är det absolut nödvändigt att lyfta den korrekt. Maskinen 
kan väga upp till 1,25 ton (1-1/4 ton) och har många sektioner som kan röra sig oberoende av 
varandra. När klippaggregaten är lyfta så har den även en hög tyngdpunkt och kan tippa om den inte 
sitter fast ordentligt. 
 
Ett Merlin lyftkit finns hos varje distributör eller återförsäljare. Extra lyftkit kan köpas som en 
reservdel från Trimax Mowing Systems. Varje kit består av tre lyftselar, två lyftöglor och tre 
schacklar. En sele är längre än de andra. 
  

FARA! Såvida gräsklipparen inte är monterad på transportramen, SKA DEN 

ALDRIG LYFTAS UNDERIFRÅN MED EN GAFFELLYFT! Detta är inte enbart 
EXTREMT FARLIG, utan gafflarna kan även skada andra delar av gräsklipparen. Följ 
stegen nedan för att förhindra olyckor eller skador. 
  

SÄKERHET! Endast personer kvalificerade att hantera lyftutrustning skall utföra 

denna procedur. 
 
 
 
Förberedelse för lyft av klipparen: 

1. Höj klippaggregaten till transportläget och säkerställ att transportlåsen går igen helt och hållet. 
2. Sänk ned parkeringsstödet och justera det att bära klipparens dragstångsvikt. 
3. Koppla loss transportlåsets öppningsrep, elektriska kablar och hydraulslangar från traktorn. 
4. Koppla loss den primära drivaxeln från traktorn och avlägsna den från klipparen. 
5. Koppla loss traktorn från klipparen och flytta den på ett säkert sätt ur vägen. 
6. Dra in dragstången helt och hållet. 
 
Merlin kan lyftas från en enskild krok (såsom en kran) eller med gafflarna på en gaffellyft. 

FAULT CAUSE REMEDY 

Rullarnas lager 

havererar     

Vatten i lagren Smörj lagren innan klipparen tvättas 

Rikta inte slangar eller högtryckstvättar mot 

lagren 

Tätningarna har rubbats Översmörj inte - endast två doser per 

smörjning 

Lager lösa på rullaxel Byt ut rullen, eller maskinens rullaxel/axlar och 

montera tapphylsor (artikelnr. 414-000-047). 

Använd Loctite 609 för att fästa lagren på 

axeln. 
Primära drivaxelns 

homokinetiska led 

går sönder 

Drivaxeln vinkel överstiger 

80° 

Begränsa svängar, särskilt vid backning 

Kontakta Trimax Mowing Systems. 

Svägningsbegränsare kan finnas tillgänglig. 

Det går inte att 

pumpa in smörjfett 

i smörjnipplarna 

Klipparen är för kall Smörj maskinen omedelbart efter klippning 
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Oavsett så MÅSTE den hängas upp uppifrån med bärselar. Tre bärselar krävs. Den totala vikten 
kan vara upp till 1,250 kg (2,750 lbs). Säkerställ att all lyftutrustning har lämplig lyftkraft. 

 
 
 
 
 
7. I den bakre änden fästs bärselar i lyftöglor som skruvas fast i 

chassit genom hål i stänkskärmarna. Avlägsna de svarta 
gummihattarna från toppen av varje skydd för att exponera 
de gängade socklarna därunder (Fig. 103). 

 
 
 
 
 

 
8. Skruva i en av lyftöglorna i varje sockel (Fig. 104). Var och 

en måste skruvas i åtta fulla varv för att fästa ordentligt. 
 
 

 
 
 
 
 
9. De två kortare selarna fästs till lyftöglorna. Anslut den ena 

änden av varje sele till lyftöglan med ett schackel (Fig. 105). 
  
  
  
  
  
  

  
10. Den längre selen fästs i den främre delen till hålen ovanför 

mitten av huvudchassits del i parkeringsstödets fästplatta. 
Anslut en ände av selen med det tredje schacklet (Fig. 106). 

 
 
 
 

 
 
Att lyfta med kran: 
11. Placera kroken direkt ovanför chassits mittlinje och alldeles 

bakom knivaxlarna på sidoaggregaten.  
12. Koppla de fria ändarna av selarna på kranens krok. Lyft 

försiktigt kroken. Säkerställ att selarna passerar 
glasfiberkåporna utan att vränga dem annars kommer de att 
skadas. Om (Fig. 107) selarna är korrekt kopplade ska 
Merlin lyftas med den främre delen något högre än den 
bakre. 

 
 
 

 
Att lyfta med gaffellyft: 
13. Lyft gafflarna högre än klippaggregaten och närma dig Merlin från en sida. Placera gaffellyften så 

att mitten på gafflarna är alldeles bakom knivaxlarna på sidoaggregaten. 

Fig. 103 

Fig. 104 

Fig. 105 

Fig. 106 

Fig. 107 
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14. Anslut selarna från båda stänkskärmarna till en gaffel. Dela 

på dem så att en är nära masten och en nära spetsen på 
gaffeln. Montera en sprint i hålet i änden av gaffeln för att 
förhindra att den yttre selen halkar av änden av gaffeln. 

15. Anslut selen från framsidan av chassit till den andra gaffeln 
ungefär halvvägs upp längs gaffeln. 

16. Lyft försiktigt gafflarna. Om selarna är korrekt placerade 
kommer Merlin lyftas med den främre delen något högre än 
den bakre (Fig. 108). 
 
 
 

 

FARA! Håll undan ordentligt från gräsklipparen när den är upphängd. 

 
 

 
 
 
  
 
Att säkra klipparen på en lastbil eller ett släp: 
17. Surrningspunkter finns på klipparchassit (Fig. 109 och 110). 
Använd dessa för att koppla till godkända kedjor eller nät. 
 
 
 
 
 
 

18. Säkerställ att maskinen är ordentligt säkrad enligt lokala 
transportföreskrifter innan fordonet flyttas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.18.    FFÖRVARINGÖRVARING..  

SÄKERHET! Repetera identifiering av fara (avsnitt 3a) och vidta alla 

försiktighetsåtgärder innan klipparen förbereds för förvaring. 
  
  
 
Efter en säsongs användande ska maskinen noggrant inspekteras och förberedas för förvaring. 
 
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 byt ut vid behov. 

Fig. 108 

Fig. 109 

Fig. 110 
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6. Kontrollera växellådsoljan och fyll upp vid behov. 
7. Bättra på hack och repor i lacken för att förhindra rost. 
8. Förflytta dig till förvaringsområdet. Välj ett område med en torr, plan yta som är fri från skräp och 

ur vägen för mänsklig aktivitet. 
9. Merlin 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. 
10. Koppla loss klipparen från traktorn. 
11. Avlägsna den primära drivaxeln och förvara den inomhus. 
12. Om maskinen ska förvaras utomhus, täck över den med ett vattentätt skydd. 
13. Tillåt ej att barn leker på eller omkring den förvarade maskinen.  
 
 
 

19.19.  RREKOMMENDERADEEKOMMENDERADE  VVERKTYGERKTYG..  

Verkstadsverktyg i standardutförande krävs för att utföra alla sorters reparationer och justeringar på 
Merlin. 
 
 
  

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.  
  
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 inte bultar om inte annat anges i den här bruksanvisningen. Vid användning av 
låselement ökar vridmomentsvärdet med 5%. 
  
Tabellen nedan (Fig. 111) ger de korrekta vridmomenten för olika bultar och ställskruvar. Dra åt alla 
bultar i enlighet med de vridmoment som specificeras i tabellen såvida inte annat anges. Kontrollera 
regelbundet att bultarna är ordentligt åtdragna med hjälp av vridmomentstabellen. 

 
 
 
 

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 

LazerBlades
TM

 fästbultar 80 60 

Väghjulens pinnbultsmuttrar 75 55 

Fig 111 
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21.21.  RRESERVDELARESERVDELAR..  

21a. Delar att ha i lager. 

För att undvika driftstopp är det en god idé att ha delar som vanligen används i lager. Dessa 
inkluderar: 
1. En komplett uppsättning knivar. 
2. En komplett uppsättning av skruvar och muttrar för montering av knivar. 
3. En komplett uppsättning drivremmar. 
4. 1 liter (eller en pint) av EP90 växellådsolja.  
 
 

21b. Beställning av reservdelar. 

Trimax Mowing Systems arbetar kontinuerligt med att förfina och utveckla sitt produktsortiment. 
Som sådant förbehåller företaget sig 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 inte är möjligt så är det företagets 
policy att tillhandahålla passande reservdelar för alla maskiner över ansenlig tid från 
tillverkningsdatum. I många fall finns fortfarande delar till mycket tidiga Trimax-maskiner. 
 
Delar bör beställas från den återförsäljare som levererade din Trimax Striker-klippare. Listan med 
delar nedan täcker de delar som mest sannolikt behövs vid normal användning. 
 
För att beställa reservdelar: 
1. Identifiera de delar du vill ha i listan nedan (Fig. XX). 
2. Ange alltid maskinens serienummer när du beställer delar. 
  
Kompletta ritningar och listor över delar finns tillgängliga på “My Trimax”-sektionen på Trimax 
Mowing Systems webbplats. Se avsnitt 1a för mer information. 

 

BESKRIVNING ARTIKELNUMMER 
ANTAL PER 

KLIPPARE 
LazerBladez

TM
 fling-tip-kniv 411-160-842  18 

LazerBladez
TM

 knivbult och mutter 411-322-050  18 

Drivrem - primärdrift 404-041-083 6 

Drivrem - klippaggregat 404-040-620 6 

Lagerkit till rullar 401-020-801 12 

Remskiveuppsättning - drivremmar 403-360-111 6 

Lyftkolvssprint 419-000-022 3 

Bladfjäder på utriggare 207-000-003 2 

Slitdyna till sidokanal 412-000-200 6 

Försänkt skruv - sidokanalens slitdyna 302-208-205 24 

Låsmutter - sidokanalens slitdyna 307-208-053 24 

Lageruppsättning för hjul 401-860-470 2 

Primär drivaxel 406-000-001 1 

Drivaxel till bakre aggregat 406-000-002 1 

Styrled till transportlås 418-000-300 1 

Dragöglebussning av plast 402-000-070 1 

      

Tillbehör     

Rullskrapa - vajer 404-000-056 3 eller 6 

Rullskrapa - fast 404-000-045 3 eller 6 

Uppsättning anti-studsmedar 412-000-197 6 

Fig. 112 


