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Křídlové mulčovače s vodícím válcem nesené, od 

společnosti MAJOR jsou vysoce výkonné stroje. Hodí 

se na údržbu parků, školních pozemků a sportovišť. 

Rychlost nožů je okolo 90 m/s, to zajišťuje dokonalý 

výsledek. 

Křídla se skládají těsně za traktorem, což umožňuje 

bezpečnou přepravu a dovoluje přístup i na 

pracoviště,  kde by to mohl být jinak problém.

Přepravní šířka 2,3 m (MJ70-320) a 2,0 m

Pomocné hnací hřídele Walterscheid montované jako

standard

Zámek křídla pro bezpečnou přepravu po silnici

Usazení blízko za traktorem nabízí snadné vlečení a

umožňuje menší poloměr otáčení

Dvoubřitové systémy v jednom. Snadná úprava mění 

váš břit z pevného na výkyvný

K výrobě tohoto mulčovače se využívá vysoko

pevnostní ocel Strenx™ 700 MC. Celková hmotnost 

stroje je nižší než podobně velké mulčovače široká žací 

ústrojí na trhu, bez kompromisu kvality konstrukce

LED osvětlení pro jízdu na silnici

V minulosti jsme 

používali jiné mulčovač, 

ale práce s modelem 

MAJOR 5,5 m Swift 

daleko předčila 

jakýkoliv jiný stroj. Jsme 

schopní zvládnout 

více než 6 hektarů za 

hodinu. Kvalita střihu je 

vynikající a navíc je to 

spolehlivý mulčovač.

Gordon McMurdo, ředitel

dostihového závodiště 

Albar
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‘ Osvětlení pro jízdu na silnici

Maznice

Odnímatelný
konec válce

Šroub s půlkulovou 
hlavou M12

Těsnění 
ložiska

Kuželová
ložiska

Těsnění
stěrače

Vnitřní ložiska válce (na všech 
mulčovačích Major Swift a Synergy)

Specifikace

Model MJ70-320 MJ70-410 MJ70-550

Celková šířka 3,30m 4,20m 5,60m

Pracovní šířka 3,20m 4,10m 5,50m

Transportní šířka 2,30m 2,00m 2,00m

Výkon traktoru 40-90 HP 50-100 HP 70-120 HP

Otáčky náhonové 
hřídele 540 540 540

Výška sečení 10-150mm 10-150mm 10-150mm

Rotory 5 6 8

Počet nožů 10 12 16

Hmotnost 925kg 1130kg 1310kg

Rychlost nožù 90 m/s 90 m/s 90 m/s

Hodinový výkon 
stroje (Ha/hodina)

8.9 11.5 15.4

Naskenujte 
QR kód 

Křídlové, nesené v 3-bodovém závěsu

Mulčovače s 
vodícím válcem

Modely v tomto rozsahu:  MJ70-320, MJ70-410, MJ70-550


