


TRIUMF brændemaskiner i 80 år
Fordel: Altid kyndige folk og reservedele til din rådighed

Tekniske data
Klinge 60 cm
Trædiameter 25 cm
Omdr./min Ca. 1500
Benzinmotor 6 hk b-s
nødstop

Triumf rundsav
med benzinmotor

Klassikeren fra Randløv
Stadigvæk en populær sav i den kendte kvalitet.
Med rullebord, der gør den fantastisk alsidig, når der 
skal arbejdes med mange forskellige trætyper.
Begge modeller er udstyret med sikkerhedsgreb, der 
effektivt fastholder træet.
Både rullebord og sikkerhedsklemmer er fjeder-
belastede, således at de automatisk returnerer til 
udgangspositionen.
Rundsavklinge: 650 mm - omdr. 1400.

TRIUMF - det sikre
valg siden 1938

Tekniske data
Triumf model C
Savklinge  70 cm
Trædiameter 30 cm
Træk: el/traktor
Nødstop: Wire til traktor

TRIUMF Rullebordssav model A og B

TRIUMF model C 
v/Traktor

Vi har fokus på sikkerhed...

Dansk
Kvalitet

En rundsav, med optimal sik-
kerhed, så ikke blot fagfolk kan 
betjene saven.
En 700 mm klinge er anbragt på 
en vippe over træet.
Med et håndtag fører man 
klingen ned gennem træet, der 
er anbragt i et fast trug under 
klingen.

TRIUMF Rundsav med ben-
zinmotor, transporthjul og 
kugletræk, lige til at koble bag på 
bilen (max 30km/t). Så du kan save 
hvor du vil, uden at være afhængig 
af traktor eller strøm.



TRIUMF Trækløvere

TRIUMF - det sikre
valg siden 1938

Stor
sidebord 

Regulerbar 
returstop

Ny model: En kæmpe med 17 tons tryk

Tekniske data
Kløvetryk:  17t/180 bar
Kløve diameter  ca. 650 mm
2 håndgreb med lyngang

Ekstra udstyr
Svingbar spil til 12v
Rækkevide 7m
Løfter kævlen op på kløveren

Dansk
Kvalitet



TRIUMF trækløvere
til traktor, el eller bensinmotor
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Kløver m/løftekran
Pas på din ryg - monter en løftekran.
Den slæber dit træ ind til kløveren fra 
ca. 7 m, løfter kævlen op på kløveren, og 
du kan vende og dreje den som du ønsker.

Krydskniv
Krydskniv og stilbar returgang opsparer du 
tid. F.eks. 1/2 kløve-længde af 1m kløver giver jo en 
besparelse på 1m tom kørsel.

TRIUMF Trækløver HK 800/1000
Trykkraft: 9 tons
Kløverdiameter: Ca. 50 cm
Kløverlængde:  80/100 cm
Betjening: 2-håndsgreb med lyngang

TRIUIUMF
Trykkraftft:
Kløverdiamame
Kl l d
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TRIUMF løftekran (ekstraudstyr)
Svingbar: 360o
El-spil: 12V eller 220V med wiretræk
Rækkevidde: Ca. 7 m
Løfteevne: 225 kg - 300 kg
Gribeklo til træet.

TRIUMF Trækløver HK 400/800
Trykkraft: 5,5 & 9 tons
Kløverdiameter: Ca. 40/50 cm
Kløverlængde:  40/80 cm
Betjening: 2-håndsgreb med lyngang



TRIUMF Transportører

Dækker ethvert behov

Johs Randløv Maskinfabrik A/S Skanderborg har udvidet sit program af 
transportører, en ny transportør med et V formet gummibånd, den er meget let 
gående og lydløs.

Fordelen ved et V formet bånd
• Man undgår de normale sider som kan givespild og 
 beskadigelse af især frø afgrøder

• Velegnet til korn, frø, sand og fl is.

Teknisk data:
Længde: efter opgave
Bredde: 550 m/m
Bånd: 400 m/m
Gearmotor

Dansk
Kvalitet



TRIUMF Transportører
En stor lettelse til mange opgaver
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Tandremstransportør
en meget robust transportør, alsidig 
bl.a. i forbindelse med blandevogne 
men også som gødningstransportør 
i rideskoler er de populære.

Fordel:
Altid kyndige folk og

reservedele til rådighed

elorrdeFordel:
e folk ogAltid kyndiigeAltid kyndige folk og
l rådighedervedele tilservedele til rådighed

Fordel:
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mange steder du kan 
anvende en transportør

Transportør til 
brændetræ
Brændetræ er jo in i Danmark og da vi frem-
stiller mange rundsave & trækløvere, har vi 
selvfølgelig også lavet en transportør til at 
læsse det færdige brændetræ med.

Nu også en dejlig transportør 
med V formet bånd
Til mange forskellige opgaver korn, frø, fl is og sand. 
Meget skånsom over for sarte afgrøder.

Tilfælles for vore transportører er at:
• alle er monteret med gearmotorer.
• Man er fri for forskellige udvekslinge.
• Vor transportør med V-formet kører helt lydløst

Anskaf dig en transportør og skån din ryg



TRIUMF Bigballevogn

Med det selvbærende chassis

Fordele og ulemper ved 2 hjuls- og 4 hjuls- 
vogne, her tænker vi på store vogne med 
drejeskammel, jo de har da også fordele, men 
man kører lettere fast med den i vanskelig føre, 
den 2 hj lægger vægt over på traktores baghjul. 
Den 4 hj vogn er også vanskelig at bakke med 

- nogle gode dæk på boogien bærer godt op.
TRIUMF vognens specielle opbygning gør 
den stærkere og vridningsstabil, derfor 
sammenlignes opbygningen med et navn som 
alle kender - Det selvbærrende chassie.

15 Tons Vogn: Hvor mange vogne kan tåle at blive læsset på denne måde!
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Opbygget helt i plader



TRIUMF Bigballevogn
Vort program omfatter 4 nye størrelser

med lasteevne 6 - 8 - 10 og 15 tons.

Sådan ser vognkassen ud indvendig, 
det er ikke uden grund, vi kalder 
den selvbærende

6 tons vogn med enkeltaksel
7,5 x 2,5 m.

Dæk til 15 tons vogn: 
Nokian 560/45 x 22,5
Dæk til type 6, 8 og 10t: 
Michelin x p 27-340/65r x 18
Vognen er forsynet med hydrauliske bremser.
Komplet lysanlæg og kan indregistreres.

Boogie til 15 tons vogn

15 Tons vogn - 20 baller
Et selvbærende chassis - det har vi alle hørt om, sådan 
er TRIUMF bigballevognen bygget op, helt i plade, 
hulrummene er udfyldt med afstivende plader som “skrot” 
i et skib. Det giver: Lav egenvægt, lav læssehøjde og stor 
vridningsstabilitet, dertil et fl ot design.
Hydrauliske bremser - boogie med kraftige fjedre.

Bigballevogne: Type 15 Type 10 Type 8 Type 6
Længde: 12,5 m 12,5 m 10 m 7,5 m
Læssehøjde: 1,3 m 1,1 m 1,1 m 1,0 m
Bredde 2,5 m  2,5 m 2,5 m 2,5 m
Baller 20 20 16 12
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