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DECKTRI-
CONTOURA

We zijn onder de indruk van deze 

maaier. Deze is eenvoudig aan te 

koppelen en af te stellen, Het duurt 

maar enkele minuten, en we kunnen 

maaien. Onze golfbaan in de Yorkshire 

Dales ligt op een sterk glooiend terrein, 

maar de Contoura volgt de bodem 

perfect, en geeft een mooie finish.

Ian Brown (greenkeeper), Skipton Golf 

Club

‘ ‘

Roller Mower 
Opklapbare cirkelmaaier, getrokken uitvoering

Type: Major MJ75-360

Degelijk frame met robuuste scharnieren 
voor een optimale bodemaanpassing

Een finish met fraaie strepen; zowel op 
glooiende als op vlakke terreinen

Standaard voorzien van dubbel 
messysteem: vaste of slingermessen

Maaihoogte instelbaar van 10-110mm

De Contoura van Major biedt een duurzame en degelijke oplossing 

voor sterk glooiende grasvelden. Dankzij het flexibele frame met de 3 

onafhankelijke maaidekken levert deze maaimachine een maaibeeld 

van ongekende kwaliteit.

De maaimachine maait zeer efficient, zelfs in lang zwaar gras. De 

maaihoogte is instelbaar van 10-110mm, waardoor deze zeer geschikt is 

voor het gebruik op fairways en roughs. De machine is gemaakt van het 

hoogwaardige StrenX 700MC-staal.

Door het unieke flexibele frame en de maaidekken met rollen, kan 
deze maaimachine zich perfect aan de bodem aanpassen.
Om obstakels te vermijden kunnen de maaidekken kunnen snel 
uitgeheven worden, hierbij hoeft de aandrijving niet uitgeschakeld te 
worden.
Door de kleine draaicirkel kan de machine scherpe bochten maken, 
zonder dat er schade aan de grasmat ontstaat. 
De afzonderlijke maaidekken met rollen over de gehele breedte 
volgen het terrein moeiteloos met een perfect maairesultaat
Onderhoudsarme aandrijving d.m.v. tandwielkasten; problemen zoals 
bekend met v-snaren zijn uitgesloten!
Rollen met interne dubbele kegellagers en afdichtingen beschermen 
tegen vocht en vuil
Standaard voorzien van dubbel messysteem. d.m.v. 1 bout kunt u van 
vast mes ombouwen naar slingermes.

Technische Daten

Model MJ75-360

Totale breedte 3,67m 

Werkbreedte 3,60m

Transportbreedte 2,14m 

kW 33-55 kW

Toerental 540

Maaihoogte 10-110mm

Rotoren 6

Aantal messen 12 

Gewicht 1395kg

Snelheid 86 m/s

Capaciteit @ 11km/hr 15 min / 1 ha
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