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Trejon Multiforest G-serie – uppdaterade
gripar
Trejon har under varumärket Trejon Multiforest ett komplett skogsprogram
med vagnar från 6,5 till 18 ton totalvikt och kranar från 4,8 till 9 meter.
Arbetet med att utveckla och förbättra produkterna pågår kontinuerligt
utifrån de högt ställda kraven från dagens användare. Detta har resulterat i
en helt ny serie av gripar, Trejon Multiforest G-serie.
Griparna kommer i 5 olika modeller med en öppningsvidd på upp till 130cm
2
och en griparea mellan 0,11 och 0,22m .

Griparna representerar en helt ny generation där geometri, klämkraft och
hållbarhet uppdaterats i nära samarbete med professionella användare.
Samarbetet med SSAB och deras produkter av högkvalitetsstål fortsätter för
att kunna erbjuda moderna lösningar som blir energieffektiva och
förhållandevis lätta.
- ”Feedbacken från våra testkunder både i Västerbotten och Europa är mycket
positiv, uppdatering av geometri gör att virket både blir lättare att greppa och
lossa. Vikten kan vi hålla relativt låg genom att använda SSAB specialstål
STRENX® och HARDOX®, berättar Anders Johansson projektledare och
produktutvecklare på Trejon.”

Bredden på dom större griparna gör att virket rätar ut mycket bra och
underlättar hanteringen av timmer. Samtliga gripar kan utrustas med
insatsskopor och de större griparna G120-G130 kan även utrustas med
flänsrotator vilket ger en mer skyddad slangdragning.
- ”För oss på försäljningen i företaget så visar denna utveckling på styrkan i
att kontinuerligt ta in och jobba utifrån riktiga användare på marknaden och
deras feedback samt behov. Det är så vi vill jobba, för och tillsammans med
de som faktisk ska använda produkten, avslutar Johan Schols försäljningsoch marknadschef på Trejon.”

Trejon, med huvudkontor utanför Umeå, har anor tillbaka till 1940-talet.
1980 expanderade företaget och blev generalagent för lantbruks- och
entreprenadmaskiner i Sverige. Idag är vi en av de ledande maskintillverkarna
och maskinleverantörerna inom entreprenad, skogsbruk, lantbruk och
parkverksamhet via ett rikstäckande nät av återförsäljare.
Trejon har mångårig erfarenhet inom branschen - både som producent och
grossist. Trejon är egen producent av OPTIMAL-maskinerna för park och
vägunderhåll, kompaktlastaren FLEXITRAC och MULTIFOREST skogsvagnar
och kranar. I vårt breda produktprogram ingår flera av Europas ledande
maskintillverkare; Trioliet, Teagle, Speed, Pichon, HakkiPILKE, Berti, Rotomec,
Multicargo, Pel-Tuote, Göweil m.fl.

Trejon är ISO-certifierade inom kvalitet 9001 och miljö 14001, vilket innebär
att kvalitén på Trejons åtaganden höjts ytterligare.
Tillsammans skapar vi en bra dag – en Trejondag.

Kontaktpersoner
Henrik Johansson
Presskontakt
VD
VD, inköpsansvarig, delägare
henrik.johansson@trejon.se
0935-39905
0935-39900
Johan Schols
Presskontakt
Marknadsansvarig
Försäljning
johan.schols@trejon.se
0935-399 20
0935-399 00

