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Modellen MJ30-200, MJ30-250, 

MJ30-280, MJ30-300, MJ30-350, MJ30-420 and MJ30-560

Shredder 

        Cirkelmaaier, 3-puntsuitvoering

Productspecificaties

Model MJ30-200 MJ30-250 MJ30-280 MJ30-300 MJ30-350 MJ30-420 MJ30-560

Werkbreedte 2,00m 2,50m 2,80m 2,85m 3,50m 4,20m 5,60m

Transportbreedte 2,10m 2,65m 3,00m 3,07m 2,50m 2,50m 2,03m

Aantal messen 12 16 16 12 20 24 32

Aantal rotoren 3 4 4 3 5 6 8

kW 37-75 kW 52-90 kW 60-90 kW 60-105 kW 67-105 kW 75-110 kW 82-110 kW

Toerental 540 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Snelheid 75m/s 75m/s 58m/s 75m/s 58m/s 58m/s 58m/s 

Maaihoogte (mm) 40-200 40-200 40-200 40-200 50-170 50-170 50-170

Gewicht 600kg 785kg 945kg 890kg 1120kg 1265kg 1680kg

25% minder energie- 

en brandstofverbruik 

dan een vergelijkbare 

klepelmaaier

De bekroonde range van Major’s Cyclone cirkelmaaiers 

is ontwikkeld om het werk te doen wat voorheen met 

klepelmaaiers werd gedaan.  Hierbij wordt er flink bespaard 

op vermogen en brandstof!

De machines zijn sterk en robuust geconstrueerd: zeer 

geschikt om te gebruiken bij het onderhoud in bossen, 

wegbermen en andere natuurgebieden. Deze heeft geen 

moeite met houtopslag, struiken, riet, pitrussen en onkruid.

Tevens kan deze goed ingezet worden voor het verkleinen 

van groenbemesters en stoppelresten van b.v. mais en 

koolzaad.

Kan zowel voor als achter de tractor gemonteerd worden (bij

bestelling specifi ceren)

Gepatenteerde aandrijving

25% minder energie- en brandstofverbruik dan een

vergelijkbare klepelmaaier

De schokabsorberende, geharde messen van verenstaal

zorgen voor minder trillingen

Minder slijtage en onderhoud dan bij vergelijkbare

klepelmaaiers

Strenx™ 700 MC hoogwaardig staal wordt gebruikt voor het 

maaidek van deze machine. Dit materiaal is veel sterker dan het 

normale staal dat in de machinebouw gebruikt wordt. 

De steunschotels onder de maaimessen zijn gemaakt van 

het slijtvaste Hardox® 450 staal. Dit is vooral bekend uit het 

grondverzet.  Als optie kan de Major Cyclone met een side-shift

worden uitgevoerd.  Leverbaar in zowel 

front als achter uitvoering (aangeven 

bij bestelling) Voorzien van 

grote looprol aan 

achterzijde.

Gedurende 7 dagen per week, 

24 uur per dag maait onze 

Cyclone maaier wegbermen. Zo 

wordt er in slechts 3 maanden 

tijd, 1.500 uren gemaaid. Wij 

kunnen bijna niet geloven hoe 

sterk deze maaier is!
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