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Profesionální žací systémy

Katalog výrobků
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el ipsum. Nam elementum, tellus interdum consectetur 

vene natis diam quam eleifend risus, sit a

Závazek k 
životnímu prostředí

Využíváme nejmodernější a nejúčinnější výrobní 

metody ke snížení našeho dopadu na životní prostředí.  

Naše stroje jsou lakované na vodní bázy. To znamená, 

že nevyužíváme žádná nešetrná ředidla a barvy 

znečišťující odpad. K balení náhradních dílů 

využíváme recyklovaný papír z našich kanceláří.  

Pro další informace o našich zásadách 

ochrany životního prostředí navštivte 

prosím naše webové stránky.

Návrh 
a výroba 

profesionálních
sekaček na trávu 

již více než 40 
let.

Proč zvolit značku MAJOR
Vášnivě se věnujeme navrhování spolehlivého, robustního a bezúdržbového vybavení na 

sekání trávy. Díky více 40 letům zkušeností s navrhováním a výrobou vysoce kvalitních 

strojírenských výrobků neustále pokračujeme ve výrobě prémiových produktů, které se 

využívají v zemědělství, v klubech hráčů póla, ve školách, ale také k údržbě sportovišť, letišť 

a městské zeleně. 

Naše výrobky jsou uznávané pro své nízké provozní a údržbové náklady, což vám pomáhá

snižovat vaše účty za pohoné hmoty a údržbu strojů.

V našem sortimentu se 

odrážejí zemědělské 

zkušenosti, které se odrážejí 

ve spolehlivosti a životnosti 

všech strojů, které vyrobíme.

32

Váš místní prodejce značky MAJOR
Abychom pro vás zajistili to nejprofesionálnější poradenství, a podporu, věnujeme velkou 

péči výběru našich prodejců. Navštivte naši webovou stránku www.major-equipment.

com a klepněte na záložku „Prodejci“.  Vyberte svoji zemi a odvětví, tím se zobrazí pro vás 

nejvhodnější prodejci.
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Sociální média
Abychom vám mohli nabízet novinky, videa, fotografie a informace o nových výrobcích, 

využíváme rùzné informaèní kanály. Více zjistíte zde:

QR kódy
V tomto katalogu naleznete QR kódy. Pokud má váš telefon

nainstalovanou aplikaci čtečky QR kódů, můžete použít fotoaparát 

ve svém telefonu a pořídit snímek QR kódu. Tento kód vás přepne 

přímo na přehrávání on-line videí.

Výběr vaší sekačky
Pro výběr nejvhodnějšího stroje použijte, prosím, tuto tabulku. Pokud budete mít otázky 

nebo nemůžete nalézt to správné řešení, kontaktujte nás a my vám rádi poradíme. 

Mulčovače 
s vodícím 

válcem str. 6

Mulčovače 
s vodícím 

válcem str. 8

Mulčovače 
s vodícím 

válcem str. 10

Mulčovače 
s vodícím 

válcem str. 12

Mulčovače 
s vodícím 

válcem str. 14

Synergy 
str. 16  

3-bodový 
závěs - pevné

3-bodový 
závěs - křídlové

Tažené - 
křídlové

Čelně nesené - 
pevné a 
křídlové 

Tažené - 
křídlové

Čelní 
nástavba

Polní letiště • • •
Firemní budovy /
zahradnictví • • • • •
Golfové hřiště • • • • •
Obecní pozemky • • • • • •
Parky • • • • • •
Hřiště na pólo • • • •
Dostihové dráhy • • • •
Školy • • • • •
Sportoviště • • • • • •
Travnaté farmy • • •

• Doporuèený výrobek pro toto použití. 

Místo

Sekačka

Naskenujte 
QR kód a

prohlédněte 
si provozní 

video
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Na veškeré naše sečení trávy 

používáme mulčovač Major Swift. 

Má dobrou konstrukci, projde i 

nejhustší trávou a výsledek je vždy 

vynikající.

Peter Killeen, sportoviště Killeen

‘ ‘

Rychlý systém nastavení výšky

Hnací ústrojí poháněné ozubeným kolem eliminuje 

problémy spojené s mulčovači s řemenovým pohonem

Vnitřní válečková ložiska poskytují maximální ochranu 

proti vlhkosti a zemině

Válce s plnou šířkou dovolují stroji dokonale sledovat 

kontury podkladu a vytvářet profesionální pruhovaný 

povrch.

Před lakováním procházejí mulčovače důkladným 

procesem tryskání, aby bylo dosaženo dlouhodobé 

životnosti lakovaného povrchu

Volitelná stìrka (platí pro všechny sekaèky Swift)

Tako dostupné u verze s pøední montáží, viz strana 12.
Systém břitů dva v jednom, pevný
a výkyvný

Maznice

Odnímatelný
konec válce

Šroub s půlkulovou 
hlavou M12

Těsnění 
ložiska

Kuželová
ložiska

Těsnění
stěrače

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

Systém nastavení výšky

Modely v tomto rozsahu: MJ70-190, MJ70-240

Modely MAJOR Swift MJ70-190 a 240 jsou mulčovače žací ústrojí s pevnou 

konstrukcí navržené pro každodenní použití i v těch nejproblémovějších 

místech. Jedná se o mulčovače s minimální údržbou a které vám vždy 

zaručí perfektní výsledek. 

Jsou snadno a rychle připojitelné za traktor, což zkracuje celkovou dobu 

práce. Nastavení výšky (10-150 mm) je velmi snadné a lze jej upravit dle 

potřeby a pracovních podmínek.  Díky tomu získáváte opravdu univerzální 

stroj. K výrobě tohoto mulčovače ústrojí se využívá vysoko pevnostní ocel 

Strenx™ 700 MC.

nesené v 3-bodovém závěsu

Hnací ústrojí poháněné ozubeným 
kolem

Specifikace

Model MJ70-190 MJ70-240

Celková šířka 2,00m 2,50m

Pracovní šířka 1,90m 2,40m

Transportní šířka 2,00m 2,50m

Výkon traktoru 25-70 HP 30-80 HP

Otáčky náhonové hřídele 540 540

Výška sečení 10-150mm 10-150mm

Rotory 3 4

Počet nožů 6 8

Hmotnost 465kg 570kg

Rychlost nožù 75 m/s 75 m/s

Hodinový výkon stroje
(Ha/hodina) 5.3 6.7

Naskenujte 
QR kód 

Mulčovače s 
vodícím válcem
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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

‘

‘ 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
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‘Tažené mulčovače s vodícím válcem a výkyvnou konstrukcí nabízejí všechny 

výhody nesených strojů v tažené verzi. Tento mulčovač je ideální pro 

dodavatele, chovné farmy, obce i jakékoliv zákazníky, kteří musí překonávat 

velké vzdálenosti mezi pracovišti.

Vysoká specifikace osvětlení LED pro jízdu po silnici je dodávaná již jako

standard pro bezpečnou přepravu po silnici. K zajištění oprávněného použití 

vaší sekačky na veřejných komunikacích, jsou oproti podobným sekačkám 

na trhu ve standardním provedení montované i brzdy. Mulčovač lze během 

přepravy zvednout, čímž se vyhnete obrubníkům nebo jiným překážkám, aniž 

byste museli traktor zastavit.

Osvětlovací LED sada pro jízdu na silnici

Plně bržděné pro bezpečný a legální

provoz nad silnici

Zvedání na obrubníky

Široko úhlová pomocná hnací hřídel

Walterscheid dodávaná jako standard

Poháněno ozubeným kolem. Seče různé 

velikosti travnatých ploch 

Ve chvíli, kdy jsem uviděl stroj při

předvádění, tak jsem se do něj zamiloval! 

Všechna ta hnací ústrojí jsou chráněna 

spojkami a převodovka také. Tento stroj 

nemůžete rozbít, je navržený k sečení 

trávy a vyrobený, aby vydržel.

Dave Hannam, surfovací pláž Shire,        

Austrálie

‘ ‘
Přepravní šířka 2,0 m

10

Křídlové, tažené

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 MJ70-410T MJ70-550T

Celková šířka 4,2m 5,6m

Pracovní šířka 4,1m 5,5m

Transportní šířka 2,0m 2,0m

Výkon traktoru 50-100 HP 70-120 HP

Otáčky náhonové hřídele 540 540

Výška sečení 10-150mm 10-150mm

Rotory 6 8

Počet nožů 12 16

Hmotnost 1390kg 1585kg

Rychlost nožù 90 m/s 90 m/s

Hodinový výkon stroje 
(Ha/hodina) 11.5 15.4

Naskenujte 
QR kód 

Mulčovače s 
vodícím válcem
Modely v tomto rozsahu:  MJ70-410T, MJ70-550T
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Pevné a křídlové, čelně nesené

Čelně nesené mulčovače MAJOR Swift nabízejí pevnou i křídlovou 

verzi. Tyto stroje jsou vhodné k sečení všech možných povrchů, včetně 

vojenských základen, letišť a závodišť.

Z kabiny traktoru máte 100% přehled, což z těchto mulčovačů dělá 

skvělou volbu při problémech s viditelností.

Čelně nesené mulčovače MAJOR lze použít společně s taženým 

mulčovačem a získat tak ohromující záběr. 

Bez vyjetých kolejí od kol

Hnací ústrojí poháněné ozubeným kolem 

eliminuje problémy spojené s mulčovači 

s řemenovým pohonem

Vnitřní válečková ložiska poskytují 

maximální ochranu proti vlhkosti a 

zemině

Zadní válec s plnou šířkou zjednodušuje 

provoz a dovoluje stroji sledovat obrysy 

podkladu.

6vrstvá pneumatika na zatáčecím kole 

pro ještě lepší odolnost

Každý týden sekáme 52 fotbalových hřišť a

mezi jednotlivými pozemky musíme 

nacestovat týdně 240 km. Je dùležité, 

aby se naše vybavení s těmito požadavky 

vyrovnalo. Náš mulčovač MAJOR je 

spolehlivý stroj a seká skvěle. 

Stefan Westerkamp, Barssel, Nìmecko

‘ ‘
Systém břitů dva v jednom, pevný a
výkyvný

2,4m model s přední montáží

Přepravní pozice

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 MJ70-190F MJ70-240F MJ70-320F MJ70-410F

Celková šířka 2,0m 2,5m 3,3m 4,2m

Pracovní šířka 1,9m 2,4m 3,2m 4,1m

Transportní šířka 2,0m 2,5m 2,3m 2,0m

Výkon traktoru 25-70 HP 30-80 HP 40-90 HP 50-100 HP

Otáčky náhonové hřídele 1000 1000 1000 1000

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

Rotory 3 4 5 6

Počet nožů 6 8 10 12

Hmotnost 455kg 558kg 905kg 1100kg

Rychlost nožù 90 m/s 90 m/s 87 m/s 87 m/s

Hodinový výkon stroje 
(Ha/hodina) 5.3 6.7 8.9 11.5

Naskenujte 
QR kód 

Modely v tomto rozsahu:  MJ70-190F, MJ70-240F, MJ70-320F & MJ70-410F

Mulčovače s 
vodícím válcem
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‘

DECKTRI-

Modely MAJOR TDR tvoří špičku na trhu velkoplošných mulčovačů. V nabídce 

jsou dvě žací šířky 4,9 m a 6,1 m.

Patentovaný tříbodový systém otočných čepů dovoluje stroji klouzat po obrysech 

podkladu a eliminovat shrnování trávy. Břity jsou synchronizovány tak, aby se 

otáčely opačným směrem a navzájem se přesahovaly o 75 mm, čímž je vždy 

zajištěna skvělá úprava.

V krátké trávě zanechává toto žací ústrojí profesionální pruhovaný povrch, 

podobný jako u válcových sekaček. Hnací ústrojí s převodovkou umožňuje 

tomuto stroji snadno zvládat i těžší podmínky. Křídla strojů lze sklopit v úhlu až 

o 90°, čímž lze dosáhnout přepravní šířky 2,5 m.

Osvětlovací LED sada pro jízdu na silnici

Plně bržděné pro bezpečný a legální 

provoz na silnici.

Možnost dálkového ovládání

Vnitřní válečková ložiska poskytují 

maximální ochranu proti vlhkosti a zemině 

Křídla lze ovládat nezávisle

Široko úhlová pomocná hnací hřídel

Walterscheid dodávaná jako standard

Zadní konstrukci lze odstranit a používat

nezávisle na křídlech

Křídlové, tažené

Nejdříve jsem byl skeptický, jak rotační břity 

dopadnou ve srovnání s válci, ale když jsem 

viděl výsledky jinde, věděl jsem, že to je stroj 

pro nás. Zvlášť mám rád válečky vpředu i vzadu, 

které nabízejí dobré zvládání nerovností a navíc 

vytvářejí pěkné pruhy.

Michael Irlam, pólo klub Stobart 

‘ ‘
Přepravní šířka 2,5 m

Osvětlovací LED sada pro jízdu na silnici

Naskenujte 
QR kód 

Specifikace

Model TDR16000 TDR20000

Pracovní šířka 4.90m (16') 6.10m (20')

Transportní šířka 2.50m (8' 3") 2.50m (8' 3")

Výkon traktoru 65-100 HP 75-120 HP 

Otáčky náhonové hřídele 540 540

Výška sečení 12-150mm 12-150mm

Rotory 8 10

Počet nožů 32 40

Hmotnost 2260kg 2675kg

Rychlost nožù 76m/s 76m/s

Hodinový výkon stroje 
(Ha/hodina) 13.22 16.58

Mulčovače s 
vodícím válcem
Modely v tomto rozsahu:  TDR-16000 and TDR20000
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‘Toto inovativní rotační žací ústrojí je navrženo pro použití s předními 

vnějšími poháněnými jednotkami řady Kubota F, Shibaura, Iseki SF, 

Ransomes HR300 a John Deere 1400/1500 řady II.

Dostupné jsou dva modely: 1,75 m a 2,0 m. Žací ústrojí MAJOR Synergy 

vytváří profesionální pruhovaný povrch při neuvěřitelně vysokých 

rychlostech pojezdu dopředu. K výrobě tohoto žacího ústrojí se využívá 

vysoko pevnostní ocel Strenx™ 700 MC, čímž jej dělá hbitým, lehkým 

a stále velmi silným. Směrově natáčivá kola umožňují žacímu ústrojí 

sledovat křivky a nerovnosti podkladu a vytvářet krásný pruhovaný střih.

Systém vysoce odolných břitů proti 

opotřebení

Nastavitelná směrově natáčivá kola

Přesah břitu 153 mm a vysoké rychlosti 

hrotu břitu

Ideální na sportoviště a parky 

Nastavitelný zadní válec s interními 

válečkovými ložisky pro nastavení 

požadované výšky sečení

Poháněno ozubeným kolem. Seče různé 

velikosti travnatých ploch

Tlumené spojky mezi převodovkami

Žací ústrojí
pro sekačky s přední vnější nástavbou

Kubota, John Deere, Iseki a Shibaura

Robustní design a snadné 

ovládání sekačky Synergy je 

impozantní. Ačkoliv je pracovní 

šířky o 20 cm užší než u naší 

staré jednotky, je schopná 

pokrýt větší oblast a to o 15 % 

nižší spotřebou paliva.

Martin Irmer, Horn-Bad Meinberg  

‘ ‘

Snadné nastavení výšky

Hnací ústrojí Synergy a konfigurace
břitů

Naskenujte 
QR kód 
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Specifikace

Model MJ61-175 MJ61-200

Celková šířka 1,75m 2,00m

Pracovní šířka 1,62m 1,88m

Výkon traktoru 20 HP 20 HP

Otáčky náhonové hřídele 2100 rpm 2100 rpm

Výška sečení 0-118mm 0-118mm

Rotory 3 3

Počet nožů 6 6

Hmotnost 277kg 290kg

Rychlost nožù 83 m/s 83 m/s

Modely v tomto rozsahu:  MJ61-175 and MJ61-200
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MJ2000

MJ27-160 GB

Vyžínač trávy MAJOR je stroj s jedním rotorem, 

který se ideálně hodí k vyžínání zarostlých pastvin, 

lesních hřebenů, travnatých pásů, vřesovišť, sítin a 

vřesů.

Systém břitů je schopný zvládnout materiál do 

průměru až 30 mm. Každý stroj je vybavený dvěma 

bytelnými výkyvnými břity připevněnými k ramenu 

kompozitního břitu.

Traktor je chráněný díky použití smykového šroubu 

v pomocné hnací hřídeli. Žací výška se nastavuje

seřízením dvou bočních smykových ližin. Model 

609SL nabízí galvanizovanou povrchovou úpravu.

Tři pružinové ocelové břity s vysokým

zdvihem

Vysoké rychlosti hrotu břitu pro čistý řez

Kluzná spojka pomocného hnacího

ústrojí a ochrana řetězu

Křovinořez MAJOR Jungle Buster je navržený na

náročné sekání křovin. Díky 10mm ústrojí a 

odolnému 3břitovému systému je konstrukce 

stroje velice robustní.

Odolné dolný stroj je certifikovaný značkou CE a 

má trvanlivé řetězy, které brání odlétávání nečistot. 

Pomocné hnací ústrojí s kluznou spojkou je zcela 

zakryto, čímž kdykoliv zajišťuje obsluze bezpečí.

Pomocné hnací ústrojí se střižným šroubem je dodávané jako standard a poskytuje nejlepší 

přenesení výkonu. K dispozici je volitelně doběhová a kluzná spojka hnacího ústrojí.

Horizontální mulčovač MAJOR nesený je 

stroj vybaven vysokorychlostními rotory 

a dvojicí žacích výkyvných břitů. 

Model mulčovače 909HD je 

výkonnější verzí modelu 

9FTGDX -HD a nabízí výkonější 

převodovky.

Silné přenášení výkonu

Pryžové tlumiče nárazů mezi převodovkami rotoru

Minimální údržba - bez řemenů a kladek

Systém dvojice žacích výkyvných břitů
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Specifikace

Model 605SL-HD 609SL

Celková šířka 2,00m 2,10m

Pracovní šířka 1,73m 1,95m

Počet nožů 2 2

Výkon traktoru 30-120 HP 30-120 HP

Otáčky náhonové 
hřídele 540 540

Rychlost nožù 72m/s 81m/s

Výška sečení 50-250mm 50-250mm

Hmotnost 365kg 413kg

Povrch úprava   
Lakováno Galvanizováno 

Specifikace

Model 605JB

Celková šířka 1,95m

Pracovní šířka 1,70m

Počet nožů 3

Výkon traktoru 70 150 HP

Otáčky náhonové hřídele 1000

Rychlost nožù 89m/s

Výška sečení 50-185mm

Hmotnost 810kg

Specifikace

Model 7FTGDX-HD 9FTGDX-HD-FM 9FTGDX-HD 909 HD

Celková šířka 2,3m 2,90m 2,90m 2,90m

Pracovní šířka 2,1m 2,70m 2,70m 2,70m

Počet nožů 8 8 8 8

Rotory 2 2 2 2

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

Otáčky náhonové hřídele 540 1000 540 1000

Rychlost nožù 87m/s 111m/s 111m/s 111m/s

Výška sečení 50-250mm 50-250mm 50-250mm 50-250mm

Hmotnost
370kg (450kg s 

koly)
490kg

490kg (570kg s 

koly)

560kg (640kg s 

koly)

Mulčovač na křoviny 

Mulčovač
horizontální

Horizontální mulčovač 
nesený              Tříbodový závěs
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Horizontální mulčovač sklopný MAJOR je plně přesazený 

stroj. Jedná se o 2 modely se záběry 2,4 m a 2,7 m. 

Vlastnosti zahrnují přenesení hydraulického systému s 

integrovaným hydraulickým přerušením chránícím traktor 

proti poškození nárazem.

Plovoucí horní závěs zajišťuje sledování obrysu podkladu mulčovačem ústrojím díky tlumicí tyči 

absorbujícím postranní vibrace. Pomocné hnací ústrojí se střižným šroubem je dodávané jako 

standard a poskytuje nejlepší přenesení výkonu. K dispozici je volitelně doběhová a kluzná spojka 

hnacího ústrojí.

Silné přenášení výkonu

Plně hydraulické řízení přesahu

Hydraulický systém přerušení

Dvojice žacích výkyvných břitu ProCut 

s vysokým zdvihem

Pryžové tlumiče nárazů mezi

převodovkami rotoru

Horizontální mulčovač tažený MAJOR je plně 

přesazený stroj poháněný ozubeným kolem. 

Jedná se o pracovní přesah a lze jej hydraulicky 

sklopit do přepravní pozice ze sedadla traktoru.

Rotory jsou vzájemně načasované a mají přesah 

75 mm. Břity se vzájemně otáčejí v opačných 

směrech a rovnoměrně rozptylují sečenou 

trávu za strojem.  Díky plnému přesahu stroje, 

nedochází k uježdění pastviny před sečením. 

Žací výška se nastavuje na požadovanou 

úroveň pohybem seřizovacích bočních ližin 

do příslušné pozice. Na smýkadle ovládajícím 

zadní nápravu se nachází omezovací zarážka.

Plně hydraulické řízení přesahu

Hydraulický systém přerušení

Hnací ústrojí se širokým úhlem

Dvojice žacích výkyvných břitů ProCut

Tažené

Tříbodový závěs

Horizontální mulčovač 
sklopný 

Specifikace
Model 800SM-HD 900SM-HD

Transportní šířka 2,22m 2,22m

Pracovní šířka 2,40m 2,80m

Rotory 2 2

Počet nožů 8 8

Výkon traktoru 45-120 HP 55-120 HP

Otáčky náhonové hřídele 540 540

Rychlost nožů 100m/s 111m/s 

Výška sečení 50-250 mm 50-250 mm

Hmotnost 550 kg 640 kg

Specifikace
Model 8FTGD-HD 9TFGD-HD 12FTGDW-HD

Transportní šířka 2,60m 2,90m 2,60m 

Pracovní šířka 2,40m 2,70m 3,60m

Rotory 2 2 3

Počet nožů 8 8 12

Výkon traktoru 35-100 HP 40-110 HP 40-120 HP

Otáčky náhonové
hřídele 540 540 540

Rychlost nožů 70m/s 77m/s 70m/s

Výška sečení 50-205 mm 50-205 mm 50-205 mm

Hmotnost 550 kg 650 kg 1240 kg

Naskenujte 
QR kód 

Travní mulčovač
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Specifikace

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

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

Transportní šířka 2,10m 2,65m 3,00m 3,07m 2,50m 2,50m 2,03m

Počet nožů 12 16 16 12 20 24 32

Rotory 3 4 4 3 5 6 8

Výkon traktoru 50-100 HP 70-120 HP 80-120 HP 80-140 HP 90 -140 HP 100-150HP 110-150HP

Otáčky áhonové 

hřídele  
540 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Rychlost nožů 77.5m/s 75m/s 58m/s 77.5m/s 77.5m/s 58m/s 58m/s

Výška sečení 40-200 40-200 40-200 40-200 50-170 50-170 50-170

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

Náš mulčovač Cyclone seče 
krajnice silnic 24 hodin 
denně, 7 dnů v týdnu. Na 
mulčovači jsme najezdili 
více než 1500 hodin jen za 3 
měsíce. Nemůžeme uvěřit, 
jak je tato sekačka silná!
Stuart Hall, Triple H Contracts 

‘ ‘

Modely v tomto rozsahu: MJ30-200, MJ30-250, 

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

Řada mulčovačů MAJOR Cyclone byla navržena pro práci 

příkopových sekaček, ale vyžaduje zlomek výkonu a paliva, 

který by spotřebovala příkopová sekačka.

Tyto stroje jsou silné, odolné a robustní, jsou speciálně 

navrženy pro použití na půdě vyňaté z produkce, údržbu 

okrajů lesa a ekologicky šetrné omezování křovin. Tyto 

stroje si snadno poradí i ve velmi náročných podmínkách, 

jako jsou křoviny, mladé stromky, hlodáš a houštiny, ale 

také při průřezu orných strniskových plodin jako je kukuřice 

a řepka.

Lze připevnit vpředu nebo vzadu (je nutné uvést při objednávce)

Patentovaný mezipřevodový hnací systém

O 25 % nižší vyžadovaná spotřeba výkonu a paliva než u

srovnatelné příkopové sekačky

Odpružené kyvné břity z tvrzené oceli snižující dopad nárazu

Nízkoúdržbový stroj s menším počtem dílů podléhajících

opotřebení než u příkopové sekačky

Odolný zadní válec
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K výrobě těchto strojů se používá vysoko pevnostní ocel Strenx™ 

700 MC. Tento materiál je pevnější než tradičně používaná ocel 

při výrobě strojů. Podběhové kotouče se vyrábějí z oceli Hardox® 

450 odolné proti opotřebení a otěru. 

Díky mulčovači MAJOR Cyclone ušetříte 
25 % nákladů na palivo!

Horizontální 
mulčovače

        Nesené v 3-bodovém závěsu
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Tři rotory s třemi břity na rotor

Čtyři převodová hnací ústrojí s nezávislou

Osvětlovací sada pro jízdu na silnici s

blikajícím světlem

Letecké pneumaticky s virtuálním testem

proražení o 24 vrstvách

Horizontální mulčovač MAJOR 490EW je volba na travnaté 

louky, nevyužité prostory a vojenskou správu k sečení 

tréninkových oblastí a základen.

Je také vhodná k použití na letištích pro údržbu vnitřních

rozjezdových drah, na závodištích a v hřebčínech ke 

zlepšení pastvin.

Klíčovými prvky při návrhu této robustní a flexibilní 

sekačky je praktické a jednoduché strojírenské provedení. 

Kombinace zdvih břitu a profilu křídla rozptyluje sečenou 

trávu rovnoměrně

Čtyři převodové hnací 

hřídele, každá s nezávis-

lou kluznou spojkou pro 

každou konstrukční

sestavu nože k minimal-

izaci nárazů do hnacího 

ústrojí v náročných pod-

mínkách. Tato konstrukce 

pohonu dovoluje

křídlům pracovat od -20° 

až po přepravní pozice 

(90°). Odolný parkovací 

zvedák

Odolný 
parkovací 

čep

Ochranný
řetěz, vpředu 

a vzadu

Síla distribuční
převodovky ve-
dené v úhlu 80°
konstantní ry-
chlostí Spoj U

Otočný

závěs

Osvětlovací

sada pro jízdu

na silnici

Osvětlení pro 
jízdu na silniciVysoce 

výkonná 
náprava

Blokovací zařízení
pro přepravu a

systém sečení ve
výšce.

24 vrstev
Letecké

pneumatiky
11,5 x 15

Každé křídlo se
pohybuje
nezávisle

Bezúdržbová

pryžová

vyrovnávací

náprava

Třmeny
kloubů
mažte
konci
vidlic

Břity - každý rotor je vybav-

ený 3 výškově nastavitel-

nými pružinovými, 

ocelovými břity, které jsou 

volně výkyvné ve tvrzených 

ocelových pouzdrech 

připevněných na

pružinových, ocelových 

čepech, které vytvářejí 

efekt setrvačníku a více 

točivého momentu

Přední plovoucí otočný závěs a rám 

dovolují stroji sledovat obrysy podkladu

Přesah břitu 153 mm a vysoké rychlosti

hrotu břitu zajišťují čisté sečení

Kluznou spojkou a dvouletou zárukou

Specifikace

Model 490EW Rychlost nožů 89m/s

Celková šířka 5,10m Výška sečení 50 - 410mm 

Pracovní šířka 4,90m Překrytí nožů 155mm 

Transportní šířka 2,30m Hmotnost 2750Kg

Transportní výška 2,25m Provozní úhel křídel 90° nahoru 20° dolů

Počet nožů 9 Vstupní převodovka 120 HP kontinuální

Rotory 3 Rotorová převodovka 75 HP kontinuální

Výkon traktoru 90 - 180 Vstupní náhonový hřídel V80 homokinetický

Otáčky náhonové hřídele 1000 Rotorový náhonový hřídel kluzná spojka

Eagle Wing
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Horizontální mulčovač s flexibilním křídlem MAJOR je stroj 

s tříbodovým závěsem, který nabízí sklopení do přepravní 

šířky až 2,3 m. Jako všechny stroje MAJOR je mulčovač Flex 

Wing vytvořen z robustní konstrukce. Shoda s osvědčením 

CE byla dosažena díky plné ochraně hnacího ústrojí a 

silné pryžové soklové liště, která chrání před odletujícími 

nečistotami.

Mulčovače Flex Wing jsou zvedána hydraulickým ovládáním 

do přepravní pozice Křídla je možné ohýbat od -15 do +25 

stupňů,což dovoluje žací jednotce sledovat obrys podkladu.

Výkyvné břity otáčející se v opačném směru jsou upevněny 

v pouzdru z tvrzené oceli a sklopeny o zadní části pružných

ocelových břitů. Podběhové kotouče jsou připevněny tak, 

aby chránily před shrnování a vždy zajistily dokonalý povrch.

Robustní čepové spoje

Pryžové tlumiče nárazů

Ochrana hnacího ústrojí s kluznou spojkou

Hydraulický zdvih křídla

Výkyvné břity ProCut

Přesah břitů 88 mm k zabránění kolize

Poznámky

Specifikace

Model 18000FW-HD

Transportní šířka 2,30m

Pracovní šířka 5,50m

Rotory 6

Počet nožů 24

Výkon traktoru 60-160 HP

Otáčky náhonové hřídele 540

Rychlost nožů 74m/s

Výška sečení 50-250 mm

Hmotnost 1395 kg

Flex Wing 
Travní mulčovač
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