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CONTOURA

Rotor/tromleklipper 

Bugseret 3 leds maskine

Specifikationer

Type MJ75-360

Total bredde 3.67m (12')

Arbejdsbredde 3.60m (11' 9")

Transportbredde 2.14m (7’)

Kraftbehov  45-75 HP

RPM/min 540

Klippehøjde 10-110mm

Antalrotorer 6

Antal knive 12 

Vægt 1395kg

Knivhastighed 86 m/s

Kapacitet. 4 ha/t

Model MJ75-360

Vi er virkelig imponeret over denne 

plæneklipper. Det er så nemt at 

klargøre den; vi kan starte i løbet af få 

minutter. Vores baner ligger i Yorkshire 

Dales, hvor det er temmelig ujævnt, 

men Contoura’en nærmest svæver 

hen over alle ujævnhederne og leverer 

et godt resultat

Ian Brown (Course Manager) fra Skipton 

Golfklub
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Unik drejelig ramme med selvjusterende hævede beslag, muliggør at 

klippeleddene let følger terrænets ujævnheder

Undgå kantsten.  Klippeleddene kan hæves for at undgå forhindringer, 

uden frakobling af PTO

Lille venderadius tillader skarpe sving og klipning rundt om forhindringer 

uden skader på græsunderlaget

Fuld bredde på rullerne sikrer maskinen følger ujævnhederne, og giver 

en ensartet klipning, i både bakket terræn og mindre udfordrende 

terræner

Den tandhjuls drevne transmission eliminerer de problemer man har 

på remtrukne maskiner.

Indbyggede kuglelejer giver rullerne total beskyttelse mod fugt og 

jord   

Knivsystemer to i én; en simpel justering konverterer knivene fra fast 

til svingende

MAJOR Contoura plæneklipperen er en holdbar og alsidig løsning til 

vedligeholdelse af udfordrende og ujævnt terræn. Den robuste ramme, 

kombineret med de tre klippeled lader maskinen svæve hen over 

terrænet og giver en ensartet og uovertruffen klipning.

Denne plæneklipper fungerer effektivt, selv i tæt græs.  Klippehøjden 

kan nemt justeres fra 10 - 110mm, hvilket gør den ideel på og udenfor 

fairwayen og den laver perfekt klipning. Strenx ™ 700 MC højstyrkestål 

anvendes til fremstilling denne plæneklipper.

Robust ramme med centreret 
omdrejningspunkt og hævede beslag på 
vingerne

Et flot klippet resultat på ujævnt terræn 
og på de finere plæner

To i ét knivsystem, fast og svingende

Højdejusteringssystem fra 10 - 110 mm
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