EN PÅLITLIG
FRONTLASTARE

FLER LASTARE, ÄNNU BREDARE MODELLPROGRAM OCH NYA FUNKTIONER

+1.1P
+2.1P
+2.3P
+3.1P
+3.4P
+4.1P

+5.1P
+6.1P
+7.3P
+8.3P

TrimaPlusSeriesTM

SE

ALLTID RÄTT,
ALLTID TRYGGT
En frontlastare som tänker på allt – ﬁnns det? Ja, Trima är
förmodligen det närmaste man kan komma. I allt från den
suveräna slitstyrkan och påtagliga produktiviteten till den
omtänksamma säkerheten och ergonomin. Helheten, helt
enkelt. Som alltid fungerar och levererar tydliga resultat.
En riktigt pålitlig arbetskamrat, kort sagt.

TrimaPlusSeriesTM
Ett lastarprogram som ytterligare optimerar
typiska Trima-fördelar som lång livslängd,
hög produktivitet och förstklassig ergonomi.

Slitstarka Trima-fördelar
Ţ ,SBGUJHUEJNFOTJPOFSBUPDITMJUTUBSLUBOG£TUOJOHTTZTUFN
Ţ #µKUUW£SSµSTPNNJOJNFSBSTUSFTTPDIWSJECFMBTUOJOHBS
Ţ -BHFSM¤EBNFETUPSB NBTLJOCFBSCFUBEFBOMJHHOJOHTZUPS
TPNG¤OHBSVQQPDITUBCJMJTFSBSQ¤GSFTUOJOHBS
Ţ 'K£ESBOEF HVNNFSBEFCSJDLPSGµSIJOESBSBYJBMUTQFM
Ţ ,SBGUJHBDZMJOESBSNFEEVCCFMVQQMBHSJOHGµSM¤OHMJWTM£OHE
Ţ -BTUBSNNFEEVCCMB6QSPŻMFSTPNHFSTVWFS£OWSJEPDI
CµKTUZWIFU

REJÄLA,
PLIKTTROGNA TRIMA
Våra Trima-lastare är byggda för att leverera högsta möjliga
produktivitet och användarnytta över lång tid. En betydelsefull
del i detta är de många faktorer och egenskaper som ger
lastarprogrammet Trima Plus dess unika driftsäkerhet och livslängd.
Genomgående kraftig dimensionering, robust konstruktion och
noggranna kvalitetskontroller är grundläggande, uppenbara sådana.
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Även vår mångåriga erfarenhet och ständiga dialog med jordbrukare
spelar en viktig roll. Vi är väl insatta i användarnas behov. Vi vet
i vilka lägen slitage och påfrestningar på frontlastaren är som
störst. Det är den givna utgångspunkten i vårt kontinuerliga
utvecklingsarbete, och förklaringen till att Trima är en av de absolut
slitstarkaste frontlastarna som ﬁnns – det kan du lita på!

1 | Kraftigt dimensionerade cylindrar,
anfästningssystem, lagerlåda mm.
/¤HSBFYFNQFMQ¤EFUBMKFSTPNCJESBS
till Trimas erkänt höga driftsäkerhet
och långa livslängd.

1

2

2 | Tvärrrör. Där påfrestningen på
lastaren är som störst har vi lagt in
förstärkningar för att göra det starka
£OOVTUBSLBSF&UUFYFNQFM£SE£S
lastarmen möter tvärröret.
3 | Genomtänkta detaljer.
'µSTU£SLOJOHTQM¤UFOJµWFSH¤OHFO
NFMMBOEFUCµKEBUW£SSµSFUPDI
BSNQSPŻMFOCJESBSZUUFSMJHBSFUJMM
MBTUBSFOTTUBCJMJUFUPDII¤MMCBSIFU
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6

7

4 | Bättre sikt med LoaderLight.
-PBEFS-JHIU£SFUUUJMMCFIµSTPN£S
speciellt designat för din lastare.
-&%MKVTFONPOUFSBTVOEFSLO£QM¤UFO
för att lysa upp området under
lastararmen. Ett perfekt verktyg för
BSCFUFVOEFSEFONµSLBT£TPOHFO
5 | Enkel traktorservice.
Trimas anfästningar har vertikal
utformning. Även tillkoppling sker
WFSUJLBMU0STBLFO£SVQQFOCBS
Moderna traktorer med smidiga
TFSWJDFNµKMJHIFUFSTLBVOEFSTUµEKBT
BWGVOLUJPOFMMBBOG£TUOJOHTPDI
M¤TTZTUFNTPNJOUFTUK£MVUSZNNFJ
onödan.
6 | Live3 gör jobbet snabbare.
-JWF£SFOFƋFLUJWJUFUTIµKBOEF
option för användare av Electro
%SJWF-$41SPGFTTJPOBM'VOLUJPOFO
NµKMJHHµSIµHSFBSCFUTUFNQPWJE
KPCCNFEGPEFS£NOFO FOTJMBHF 
CBMIBOUFSJOH IZESBVMJTLBTLPQPSPDI
IZESBVMJTLBUJMMTBUTFSQ¤EJOQBMMHBƋFM
-JWFVUSVTUOJOHFOFGUFSNPOUFSBTQ¤
CFŻOUMJHGSPOUMBTUBSFPDIWFOUJMQBLFU
PDIQBTTBS-$4WFOUJMFSBWOZBSF
modell.
7 | Kraftiga galvaniserade tappar med
vridlås vilket minimerar slitage och
BYJBMHMBQQ
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8 | Knäplåt. (FOPNTL£SOJOHTCJME
av lastarmen uppe vid knäet.
-BTUBSNFOTEVCCMB$QSPŻM£SI£S
förstärkt med en knäplåt.
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Produktiva Trima-fördelar
Ţ 7FSUJLBMBOG£TUOJOHPDILPNQBLU
lagerlåda ger gott om utrymme för
såväl däck som skärmar.
Ţ 7£MEJNFOTJPOFSBEFMBTUBSNBSPDI
UBQQBSHFSNBYJNBMTUZSLB
Ţ 4UPSBBSCFUTWJOLMBSTPNHFSPQUJNBMU
VUOZUUKBOEFBWSFETLBQFO
Ţ .FLBOJTLQBSBMMFMMGµSJOHHFSTUµSSF
MZGULSBGUPDIIµHSFBSCFUTIBTUJHIFU
Ţ 4VWFS£OUTOBCCBPDIFOLMBGVOLUJPOFS
GµST¤W£MUJMMPDIGS¤OLPQQMJOH
BWMBTUBSFOTPNSFETLBQTCZUFO
Ţ 3FETLBQTG£TUFULBOWSJEBTNBYJNBMU
nedåt så att redskapskroken syns
direkt från förarhytten.
Ţ $FOUSBMWFOUJMFO1MVT$PNQBDU7BMWF
med alla vitala funktioner och
anslutningar samlade i en enhet.

PRODUKTIVA TRIMA
Att göra det tunga lätt och det tidsödande snabbt och enkelt är
en grundläggande Trima-ﬁlosoﬁ. För att uppfylla detta krävs en
frontlastare som både är kraftfull, smidig och smart. Som både
är råstark och mångkunnig. Just dessa egenskaper har tagit Trima
Plus-programmet till dagens position som en av marknadens mest
högpresterande och produktiva frontlastare.

Den kompromisslösa arbetskapaciteten märks och kan
mätas på ﬂera sätt. Dels i prestandamått som stor lyftkraft,
hög arbetshastighet och optimal funktionalitet (t ex stora
redskapsvinklar). Dels i värdefulla tidsvinster tack vare smarta
tekniska lösningar. Ingen annan frontlastare kombinerar effektiv
styrka och teknik bättre än Trima – det kan du lita på!

Effektiv kraftsamling. $FOUSBMWFOUJMFO1MVT$PNQBDU7BMWFTBNMBSTBNUMJHB
vitala funktioner och anslutningar i en centralt placerad fördelningsventil.
4JLUFOPQUJNFSBT BMMU£SEPMUVOEFSTLZEETL¤QBOPDITLZEEBUCBLPNUW£SSµSFU
-µTOJOHFOHFSFYBLULPOUSPMMPDIFƋFLUJWLSBGUUJMMUVOHBBSCFUTVQQHJGUFS
3FETLBQTDZMJOESBSOBTDIPDLWFOUJMFS£SJOCZHHEB0NEVIBSFGVOLUJPOFMMFS
1MVT%SJWF£S£WFOEFJOUFHSFSBEFFGVOLUJPOTBNUPNLPQQMBSFOUJMMEFO
IZESBVMJTLBSFETLBQTM¤TOJOHFOLBOFOLFMUBOTMVUBT-FEBEFQMVHJOLPQQMJOHBS
HµSBUUEF67PDIP[POCFTU£OEJHBTMBOHBSOBJOUFWSJEFSTJH
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1 | Stora, optimala redskapsvinklar.
'µSLMBSJOHFOUJMMWBSGµS5SJNBLBO
BSCFUBNFEBMMBNµKMJHBNBUFSJBM 
TBNUNFEC£TUBNµKMJHBBSCFUTWJOLFM
oavsett vilket redskap som används.
2 | Maximal lyftkraft. 3FK£MU
dimensionerade lastarmar och tappar
samt optimalt dimensionerade
cylindrar är faktorer som starkt
CJESBSUJMM5SJNBTTUPSBMZGULBQBDJUFU
Mekanisk parallellföring ger ännu
mer kraft.

1

3 | Multi Doc 2TM.&UUNZDLFUCSB
IK£MQNFEFMPNGSPOUMBTUBSFO£S
VUSVTUBENFEFFMMFSFGVOLUJPO
Med ett enkelt grepp ansluts
SFETLBQTIZESBVMJLFOQSPCMFNGSJUU 
även under tryck.

2

3

7

SÄKRA,
ERGONOMISKA TRIMA
Trima är en synnerligen högpresterande frontlastare. Samtidigt
ﬁnns mängder av inbyggd omtanke som gör att även de hårdaste
arbetspassen blir förvånansvärt snälla mot kroppen. Återigen ligger
mycket av förklaringen i vårt återkommande erfarenhetsutbyte
med jordbrukare världen över. Något som gjort Trima till en global
förebild i fråga om maximalt säkra och ergonomiska frontlastare.

De ergonomiska användarfördelarna är både många och tydliga:
Sikten och komforten är optimal i alla lägen. Obekväma och
påfrestande moment och arbetsställningar har minimerats. Och
tack vare de genomtänkta lösningarna inkräktar ergonomin aldrig
på effektiviteten. Kort sagt, med Trima ﬁnns det en tanke bakom all
omtänksamhet!

Ergonomiska Trima-fördelar
Ţ 5SJNB1MVT-PDL HFSFOLFMPDIUSZHHM¤TOJOHBW
GSPOUMBTUBSFOE£SMBHFSM¤EBOTUZSTJHTK£MWQ¤QMBUT
Ţ "MMUJEQFSGFLUTJLUUBDLWBSFGSJBZUPSNFE
hydrauliken dold inne i lastarmen.
Ţ 3FETLBQTG£TUFTPNHFSPQUJNBMTJLUPDILPOUSPMM
WJESFETLBQTCZUFO
Ţ -£UUJMMH£OHMJHBTOBCCLPQQMJOHBSJCFLW£NIµKE
som ger enkla anslutningar av redskapen.
Ţ &OLFMTFSWJDFNFEHPUUPNVUSZNNFHFOPNEF
vertikala anfästningarna.
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1 | Enkla och skonsamma redskapsbyten. Trimas redskapsfäste gör
EFUPUSPMJHUFOLFMUBUUCZUBSFETLBQ
Och skonsamt förstås, tack vare att
du hela tiden ser perfekt och slipper
VUT£UUBOBDLFPDISZHHGµSPCFLW£NB
SµSFMTFSPDIBSCFUTTU£MMOJOHBS
0NMBTUBSFO£SVUSVTUBENFEF
funktion gör de lättillgängliga
TOBCCLPQQMJOHBSOBEFUFOLFMUBUU
koppla till redskapen.
2 | Ultrabekväma PlusDrive. ,µS
IVSI¤SUEVWJMMQ¤NKVLBTUNµKMJHB
T£UU%FOJOOPWBUJWBE£NQOJOHT
funktionen minskar påfrestningarna
på såväl lastare och anfästning
som förare och traktor. Du aktiverar
HJWFUWJT1MVT%SJWFNFEFMFLUSJTLBW
Q¤GVOLUJPOGS¤OGµSBSIZUUFO/VNFSB
NFEE£NQOJOHQ¤C¤EBTJEPSOB
BWMZGUDZMJOEFSO C¤EFJVQQ¤UPDI
nedåtrörelsen.
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3 | Kraftigt dimensionerade stödben
med smidig design, gör det lätt och
TOBCCUBUULPQQMBUJMMPDITU£MMBJGS¤O
EJH5SJNBMBTUBSFO*OHBWFSLUZH
CFIµWTPDIJOHBMµTBEFMBSŻOOT

6 | Optimal sikt och överblick.
"MMIZESBVMJLMJHHFSEPMEPDITLZEEBE
i armen. Inga rör och slangar som
skymmer, ingen smuts och inget
skräp som kan fastna.

4 | Skyddande Slangskydd.
Slangskyddet skyddar slangarna
GS¤OTNVUTPDITMJUBHF TPMMKVTFUD
och håller även ihop slangarna, vilket
ZUUFSMJHBSFGµSC£UUSBSTJLUFOS
TUBOEBSEQ¤BMMB5SJNB1MVTMBTUBSF

7 | Auto Plus, smart hydraulisk
SFETLBQTM¤TOJOHNµKMJHHµSUJMMPDI
frånkoppling av redskap enkelt
från förarplatsen. Indikatorer vid
redskapsfästet visar när redskapet
är låst.

5 | Vår automatiska redskapslåsning NFEJOUFHSFSBET£LFSIFUT
GVOLUJPO $MJDPO HµSBUUSFETLBQFO
endast kan anslutas på ett sätt – rätt
T£UU.BYJNFSBST£LFSIFUFOPDI
eliminerar fel.*

H£MMFSFOEBTUSFETLBQNFE&VSPG£TUF

9

SMARTA, SPILLFRIA
TRIMA PLUS LEVEL
4US£WBOBUUTU£OEJHUGµSC£UUSBTJUUFSJSZHHN£SHFOIPTPTTQ¤5SJNB%FU£SFOTK£MWLMBSIFU
GµSPTTBUUIFMBUJEFOKPCCBGµSBUUHµSBEFU£OOVFOLMBSFPDIGµSEFMBLUJHBSFGµS5SJNB
£HBSFW£SMEFOµWFS&UUW£MEJHUCSBFYFNQFM£SGVOLUJPOFO5SJNB1MVT-FWFM TPNIµKFS
OZUUKBOEFHSBEFOZUUFSMJHBSFO¤HSBTO£QQBWT¤W£MMBTUBSFTPNUSBLUPS
Funktionen handlar om att maximera lastkapaciteten och
minimera onödigt spill vid skopkörning. Lösningen är en
optimering av redskapscylindrarna som gör att skopan
kan brytas upp till en brytvinkel på 55-56° redan vid

0,9 m lyfthöjd*. Skopan kan därigenom fås närmast exakt
i våg vid denna höjd och risken för att tappa material
begränsas kraftigt – nytt, smart och typiskt Trima.

Större brytvinkel redan vid låg
lyfthöjd. 5SJNB1MVT-FWFMNµKMJHHµS
FOCSZUWJOLFMQ¤oWJE N
MZGUIµKE

55-56˚
90 cm
Optimal skopdesign. En viktig del i
5SJNB1MVT-FWFM£STBNTQFMFUNFE
W¤SBPSJHJOBMTLPQPS7¤STQFDJFMMB
OPOESPQEFTJHONFEFYUSBIµHT¤W£M
CBLTPNGSBNLBOUHµSBUUTLPQBO
kan fyllas helt med full kontroll över
materialet.

LBOWBSJFSBCFSPFOEFQ¤MBTUBSTUPSMFL

1 | Ännu större nytta. 5SJNB1MVT-FWFM
HµSBUUTLPQBOTOBCCULBOCSZUBTVQQ
i våg, vilket minimerar onödigt och i
längden kostsamt spill.

1
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2

2 | Användarvänlig konstruktion.
5SJNB1MVT-FWFMGVOLUJPOFO
NµKMJHHµSTCMBOEBOOBUHFOPN
optimeringar i redskapscylindrarna.
&UUCSBFYFNQFMQ¤IVSW¤S
konstruktionskunskap ger direkta
användarfördelar.

ETT TEKNISKT GENOMBROTT SOM GER DIG
OÖVERTRÄFFAD
ANVÄNDARVÄNLIGHET
Med Loader Control System befäster Ålö sin position
som den världsledande tillverkaren av högkvalitativa
frontlastare. LCSTM sammanför ﬂera tekniska framsteg i
ett och samma system:

ŢLCS unika ventilprogram är specialutvecklat för
TM

de behov och funktioner som krävs av dagens och
morgondagens frontlastare och ger en kontroll som
ingen annan tillverkare kan erbjuda.

ŢEn tumstyrd joystick som ytterligare förbättrar
ergonomi och köregenskaper.
Var och en av dessa framsteg ger dig viktiga fördelar
för dig och din traktor. Tillsammans möjliggör de helt ny
nivå av lastarkontroll, användarvänlighet, effektivitet
och säkerhet. LCSTM är standard på alla nya Trimalastare.
Dessutom ﬁnns det möjlighet att uppgradera äldre lastare
och traktorer med det nya systemet.

ŢEn integrerad multikoppling som både sparar tid och
skonar miljön.

Välkommen till framtiden.
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ETT SYSTEM.
HUNDRATALS FÖRDELAR.
7FOUJMQSPHSBNNFU

Optimerar kontroll och köregenskaper
TM

”Hjärtat” i LCS är ett unikt ventilprogram; de enda ventilerna
i världen som specialutvecklats för de funktioner och krav som
ställs på just frontlastare. Denna kompromisslöshet ger dig ﬂera
fördelar: En suverän kontroll, direktrespons och körkänsla genom
optimalt anpassade ﬂöden – i varje moment och oavsett lastvikt.
Dessutom är ventilen energieffektiv och möjliggör därigenom
lägre bränsleförbrukning.

Fler fördelar:
Ţ 'VMMLPOUSPMMQ¤UVOHBMBTUFSUBDLWBSFEFUMBTUPCFSPFOEF
oljeﬂödet. Det gör att lastarens hastighet alltid är densamma
oavsett vilken last du har i redskapet.
Ţ -£UUBSFBUUVUGµSBEVCCFMSµSFMTFS TPNBUUT£OLBPDIUµNNB
Ţ Mµ-$4TM Open Centre-ventil har samma köregenskaper som Ålö
LCS Load Sensing-ventil. Båda ventilerna är baserade på samma
load sensing-princip.
Ţ &OFSHJCFTQBSBOEFM¤HUSZDLTSFHFOFSFSJOH
Ţ $ZMJOESBSOB£SBMMUJEGZMMEBNFEPMKB WJMLFUFMJNJOFSBSW£OUFUJEFS
och kavitation.
Ţ 7FOUJMFOLBONBOµWFSFSBTUJMMżZUM£HFQ¤C¤EFT£OLPDI
tömningsfunktion. Detta underlättar såväl anslutning av lastarens
hydraulik som anslutning av hydrauliska redskap.
Ţ %FULPNQBLUBVUGµSBOEFUHµSBUUWFOUJMFO£SM£UUQMBDFSBE NFE
bibehållen god sikt för föraren.
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Multikopplingen

Smart och lätthanterlig
med integrerad elkontakt
Den unikt designade ﬂat-face multikopplingen med integrerad
elektrisk kontakt är själva ”blodomloppet” i LCS TM, som genom
sin sinnrika konstruktion sparar både tid och skonar miljön. Det
kompakta utförandet med svivlande kopplingar gör den mycket
enkel att hantera – även med ett enhandsgrepp. Multikopplingens
konstruktion gör att den kan till- och frånkopplas även under tryck.
Alla snabbkopplingar är av ﬂat face-modell och spillfria vilket gör
dem enkla att rengöra och underhålla.

Fler fördelar:
Ţ #¤EFWFOUJMFSPDITMBOHTBUTFSIBSżBUGBDFLPQQMJOHBS
Ţ .VMUJLPQQMJOHFOBOTMVUTFOLFMUNFEFUUNBOµWFSIBOEUBHNFE
integrerad låsfunktion.

Tekniska data
Max systemtryck:
Max tanktryck:
Max rekommenderat ﬂöde, fast pump:
Max rekommenderat ﬂöde, variabel pump:
Reglerat ﬂöde till lastare:
Reglerat servotryck i ventil:

250 bar
20 bar
120 l/min
150 l/min
Max 90 l/min
23 bar

Vilken joystick passar
just dina behov?
&MFLUSPOJTLKPZTUJDLFMMFSUSBEJUJPOFMMWBKFSTUZSOJOHEVW£MKFSTK£MW
WBETPNQBTTBSEJHPDIEJOUSBLUPSC£TU)£S£SFOµWFSTJLUBW
GVOLUJPOFSGµSSFTQFLUJWFKPZTUJDLVUGµSBOEF

Joysticken

ElectroDrive
LCSTM Professional

EasyDrive
LCSTM

ErgoDrive
LCSTM

O

W

Q

&MFLUSPOJTLKPZTUJDLNFEUVNTUZSOJOH
Mekaniskt enspaksreglage
#BLHSVOETCFMZTUEJTQMBZ
-ZGUPDIT£OLSµSFMTFQSPQPSUJPOFMM
(S£WPDIUµNOJOHTSµSFMTFQSPQPSUJPOFMM
'MZUM£HFQ¤T£OLSµSFMTFO
'MZUM£HFQ¤UµNOJOHTSµSFMTFO
Sänkrörelse med återfyllnadsfunktion
Tömningsrörelse med återfyllnadsfunktion
FIZESBVMGVOLUJPO 
FIZESBVMGVOLUJPO 
.KVLW£YMBOEFNFMMBOSFETLBQTSµSFMTF
PDIFIZESBVMGVOLUJPO
Hydrauliskt redskapslås*

Elektronisk, tumstyrd
användarvänlighet
Systemets ”nervsystem” är ElectroDrive LCSTM Professional
– en tumstyrd joystick som förbättrar såväl ergonomi som
köregenskaper. Du får avsevärt större kontroll samtidigt som du kan
arbeta avslappnat och med minimal fysisk ansträngning. Joysticken
har en mycket ﬂexibel infästning, s k svanhals, som på ett helt nytt
sätt möjliggör för olika förare att hitta just sin optimala körställning.
Joystickens ergonomiska utformning och ﬂexibla infästning
minimerar dessutom överföring av vibrationer och stötar från
körning på ojämnt, gropigt underlag. Viktig fördel är också den väl
tilltagna displayen med ett användarvänligt menysystem som ger
överblick och snabb åtkomst till alla lastarfunktioner.

Fler fördelar:
Ţ 6OJLTUZSOJOHBWEFOFMFLUSPOJTLBKPZTUJDLFO%VLBOW£MKBNFMMBO
att styra lastaren med enbart tummen eller med både tummen
och pekﬁngret.
Ţ )BOEHSFQQNFEPQUJNBMFSHPOPNJTLVUGPSNOJOH%FUUB£ST£STLJMU
fördelaktigt vid långa arbetspass.
Ţ -£UUµWFSTL¤EMJHEJTQMBZNFECBLHSVOETCFMZTOJOH%VTFSBMM
information tydligt både i dagsljus och i mörker.
Ţ %FOFMFLUSPOJTLBKPZTUJDLFOŻOOTJUW¤BMUFSOBUJWBVUGµSBOEFO 
ElectroDrive LCSTM Professional och EasyDrive LCS TM, vilket gör
att du kan anpassa LCSTM helt till dina egna behov.
Ţ 4PNFUUBMUFSOBUJWŻOOT£WFOEFUNFLBOJTLB WBKFSTUZSEB
enspaksreglaget ErgoDrive LCSTM.

Snabbmeny
-BTUE£NQBSGVOLUJPO POPƋ 
Sköldpaddefunktion
Skakfunktion
7JTVFMM""$GVOLUJPO
Transportläge med lastdämpningsfunktion*
Tryckavlastningsfunktion
0OPƋBWFIZESBVMGVOLUJPO 
-¤TUFIZESBVMGVOLUJPO 
,POUJOVFSMJHUżµEFFIZESBVMGVOLUJPO
NFELPOŻHVSFSJOHTNµKMJHIFUFS 
0OPƋLPOŻHVSFSJOHBWFIZESBVMGVOLUJPO 
Harefunktion

O

W

O
O
O
O
O
O
O
O
O

W
W
W
W
W
W
W
W
W

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

O
O

W
W

Q

O
O
O
O
O
O
O
O

W

Q

Q

O
O
O

W
W
W

Q
Q

W

Konﬁgureringsmeny
*OTU£MMOJOHBWFIZESBVMGVOLUJPO
*OTU£MMOJOHBWFIZESBVMGVOLUJPOPOPƋ   SJLUOJOH
1SPHSBNNFSCBSTOBCCWBMTLOBQQ
+VTUFSCBSTLBLGVOLUJPOJOJPTUFH
,POŻHVSFSJOHTLµMEQBEEBBOUBMTUFH
Inställning av sköldpadda hastighet lyft och sänk
Inställning av sköldpadda hastighet gräv och tömning
Inställning av displaykontrast
Diagnostikmeny
'BCSJLT¤UFSTU£MMOJOH
Servicemeny

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

W
W
W
W

Övriga egenskaper
4QJMMGSJBżBUGBDFTOBCCLPQQMJOHBS
Multikoppling med integrerad elanslutning*
Integrerad ackumulator
Dammskydd
7FOUJMTPNFKQ¤WFSLBSUSBLUPSOTTZTUFNUSZDL
*OCZHHEW£SNOJOHTGVOLUJPOBWWFOUJM

O
O
O
O
O
O

W
W
W
W
W
W

Q
Q
Q
Q
Q

* beroende på lastarens utrustning

13

TRIMA. ALLTID
ETT KLOKT VAL

+1.1P
+2.1P
+2.3P
+3.1P
+3.4P

+4.1P
+5.1P
+6.1P
+7.3P
+8.3P

PARALLELLFÖRDA LASTARE

+1.1P

+2.1P

Arbetsvinklar*, max. brytvinkel4
max. tippvinkel5

41°
63°

44°
58°

Lyfthöjd, meter i armcentrum
meter under plant redskap6 *

3,20 m
2,90 m

3,50 m
3,20 m

m

m

6

6
5

5
4

Lyftkraft vid 195 bar
1. i armcentrum, markplan***
i armcentrum, max. lyfthöjd***

1 920 kg
1 520 kg

2. 800 mm från armcentrum, markplan
800 mm från armcentrum, 1,5 m lyfthöjd
800 mm från armcentrum, max lyfthöjd

1 500 kg
1 370 kg
1 280 kg

1 530 kg
1 440 kg
1 310 kg

3. Brytkraft 800 mm från armcentrum

2 310 kg

2 380 kg

Lastarens vikt

505 kg

521 kg

Traktorstorlek

Ca. 50-70 Hp, 37-52 kW**

Ca. 50-80 Hp, 37-60 kW**

Max rekommenderad traktorvikt

3 000 kg

4 000 kg

**Förutom motorstyrka påverkar traktorns vikt och storlek ditt lastarval.

***Exklusive redskap.

5 000

4 000

3 000

2 000

0
kg

1 890 kg
1 490 kg

*Varierar beroende på redskap.
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1

0

0

800 mm

2

1

2 13

1 000

3

Brytkraft 800 mm
från armcentrum

2

5 000

Lyftkraft 800 mm
från armcentrum

4 000

4

3

3 000

2

6

4

3

0

Lyftkraft
i armcentrum

1 000

1

2 1 3

2 000

5

kg

+2.3P

+3.1P

+3.4P

44°
58°

43°
60°

44°
55°

3,50 m
3,20 m

3,75 m
3,45 m

3,90 m
3,60 m

m

m

m

6

6

6

5

5

5

2 13

4

4

3

3

3

2

2

2

1

1

1

2 270 kg
1 800 kg

2 400 kg
1 900 kg

2 220 kg
1 890 kg

1 840 kg
1 740 kg
1 590 kg

1 910 kg
1 800 kg
1 630 kg

1 800 kg
1 720 kg
1 600 kg

2 380 kg

2 770 kg

2 830 kg

521 kg

585 kg

595 kg

Ca. 50-80 Hp, 37-60 kW**

Ca. 60-100 Hp, 45-75 kW**

Ca. 60-100 Hp, 45-75 kW**

4 000 kg

4 500 kg

4 500 kg

5 000

4 000

3 000

kg

0

5 000

4 000

3 000

2 000

0
0

kg

1 000

5 000

4 000

3 000

2 000

0

0
1 000

0

2 13

2 000

2 31

1 000

4

kg
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PARALLELLFÖRDA LASTARE

+4.1P

+5.1P

Arbetsvinklar*, max. brytvinkel4
max. tippvinkel5

45°
55°

45°
52°

Lyfthöjd, meter i armcentrum
meter under plant redskap6 *

4,00 m
3,70 m

4,25 m
3,95 m

m

m

6

6

5

Lyftkraft vid 195 bar
1. i armcentrum, markplan***
i armcentrum, max. lyfthöjd***

2 790 kg
2 440 kg

2. 800 mm från armcentrum, markplan
800 mm från armcentrum, 1,5 m lyfthöjd
800 mm från armcentrum, max lyfthöjd

2 070 kg
1 930 kg
1 72 0 kg

2 330 kg
2 250 kg
2 120 kg

3. Brytkraft 800 mm från armcentrum

2 810 kg

3 360 kg

Lastarens vikt

621 kg

721 kg

Traktorstorlek

Ca. 80-120 Hp, 60-90 kW**

Ca. 100-150 Hp, 75-112 kW**

Max rekommenderad traktorvikt

5 200 kg

6 000 kg

**Förutom motorstyrka påverkar traktorns vikt och storlek ditt lastarval.

***Exklusive redskap.

5 000

4 000

3 000

2 000

0
kg

2 520 kg
2 060 kg

*Varierar beroende på redskap.
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1

0

0

800 mm

2

1

1 000

3

Brytkraft 800 mm
från armcentrum

3

2

5 000

4

3

4 000

Lyftkraft 800 mm
från armcentrum

231

4

3 000

2

6

2 000

Lyftkraft
i armcentrum

1 000

1

5

23 1

4

0

5

kg

+6.1P

+7.3P

+8.3P

44°
52°

44°
49°

42°
50°

4,50 m
4,20 m

4,95 m
4,65 m

4,95 m
4,65 m

m

m

m

6

6

6

5

2

1

1

1

0

0

3

2 990 kg
2 490 kg

3 930 kg
3 070 kg

4 210 kg
2 880 kg

2 540 kg
2 370 kg
2 120 kg

3 340 kg
3 050 kg
2 770 kg

3 610 kg
3 210 kg
2 600 kg

3 870 kg

4 460 kg

4 450 kg

760 kg

838 kg

935 kg

Ca. 120-190 Hp, 90-142 kW**

>150 Hp, >112 kW**

>200 Hp, >149 kW**

7 000 kg

9 000 kg

13 000 kg

5 000

4 000

kg

0

5 000

4 000

3 000

2 000

0

0
1 000

5 000

3

2

4 000

3

2

3 000

3

2 000

4

0

4

1 000

4

kg

2 1

5

2 1 3

3 000

13

2 000

2

1 000

5

kg
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Ständig kunskapsåterföring. Trima har alltid
BSCFUBUJO£SBTBNBSCFUFNFEBOW£OEBSF
och vi tar tacksamt emot synpunkter och
GµSTMBHUJMMGµSC£UUSJOHBS7¤SOPHHSBOOB
VQQGµMKOJOH£SFUUWJLUJHUTUµEJVUWFDLMJOHFO
av nya lastare, redskap och anfästningar.

NÄRA OCH KÄRA TRIMA
Att välja Trima innebär inte bara direkta fördelar, utan
även fördelar på sikt. Vi vet att det är då vi alltid måste
ﬁnnas nära för att våra kunder ska kunna optimera
utnyttjandet av sin Trima-lastare och traktor. Och det
är förstås därför som vi satsat så hårt på att bygga ett
världsomspännande nätverk för support och service.

Tack vare detta heltäckande nät har alla Trima-kunder
världen över utmärkt tillgång till reservdelar, goda
servicemöjligheter och välutbildad servicepersonal. Det vill
säga all den uppbackning som behövs för att säkerställa
din Trima-lastares livslängd och effektivitet, varje dag, år
efter år – det kan du lita på!

Långsiktiga, seviceinriktade Trima-fördelar
Ţ,VOEO£SBPSHBOJTBUJPO GS¤OT£MKBSFUJMMTFSWJDFQFSTPOBM GPLVTFSBEQ¤
BOW£OEBSFOTCFIPWBWTOBCCTFSWJDF
Ţ)FMU£DLBOEF PDIWJBSFQSFTFOUBOUFSW£SMETPNTQ£OOBOEF TFSWJDFO£U
nära kunden.
Ţ3FTFSWEFMTMBHFSUJMMH£OHMJHBµWFSBMMUE£S5SJNBT£MKT
Ţ5JMMH¤OHUJMMSFTFSWEFMTJOGPSNBUJPO JOTUSVLUJPOFSPDIBOOBOW£TFOUMJH
JOGPSNBUJPOWJBXFCCFO
Ţ,POUJOVFSMJHVUCJMEOJOHPDIJOGPSNBUJPOTPNT£LFSTU£MMFSBUUBMMB5SJNB
SFQSFTFOUBOUFSLBOCJTU¤LVOEFSNFETUPSULVOOBOEF
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Hämta din redskapsbroschyr hos din
återförsäljare eller ladda ner den på
vår webbplats. På webben hittar du
dessutom ännu mer information till
inspiration – till exempel ﬁlmklipp på
våra Trima-lastare i full aktion.
Välkommen till www.trima.nu!

Redskap till frontlasta

re

Specialdesignade
redskap

TRYGGA
REDSKAPSLÖSNINGAR.
INSPIRERANDE
INFORMATION.
Rätt redskap i varje arbetsmoment är en förutsättning
för högsta möjliga produktivitet och utnyttjande av såväl
traktor som lastare. Med Trima får du därför också tillgång
till vårt marknadsledande sortiment av våra högkvalitativa

originalredskap. I vår fullmatade redskapsbroschyr ﬁnns all
information och guidning som behövs för att du ska hitta de
bästa och tryggaste redskapslösningarna för dina behov.
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Designed and manufactured by ÅlöTM

Ålö AB
#S¾OOMBOE 4&6NF¿ 4XFEFO
5FM   
JOGP!BMPTF
XXXBMPTF
XXXBMPTWFSJHFTF
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