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CONTOURA

Vi är riktigt imponerade av den här 

gräsklipparen.  Den är så enkel att 

montera, vi kan vara i full gång med 

gräsklippningen inom några minuter.   

Vår golfbana ligger i Yorkshire Dales så 

det är ganska kuperat, men Contoura 

bara seglar fram över kullarna och 

lämnar ett fantastiskt resultat efter sig.

Ian Brown (banchef), Skipton Golf Club

‘

Robust ram med centrerad svängpunkt 
och sfäriska kullager på vingarna  

‘
Ett vackert randigt resultat både i 
kuperad terräng och på fingräs.

Två-i-ett-knivsystem, fast och svängbart

Klipphöjdsjustering från 10–110 mm

Unik svängram med självinriktande sfäriska kullager låter 

klippaggregaten följa markens konturer med lätthet

Trottoarlyft: klippaggregaten kan lyftas upp från marken för att undvika 

hinder, utan att koppla ur kraftuttaget 

Nollsvängningsförmågan gör att du kan ta snäva svängar eller klippa 

gräset runt hinder utan att skada gräsmattan 

Fullbreddsvalsarna följer markens ojämnheter för att ge ett jämnt 

klippresultat, både i kuperad och enklare terräng 

Den växeldrivna drivlinan eliminerar problem förknippade med 

remdrivna gräsklippare

Invändiga kullager med tätning ger komplett skydd mot fukt och jord

Två knivsystem i ett: med en enkel justering omvandlas din kniv från 

fast kniv till svängande kniv

Valsgräsklippare 
Med vingar, traktordragna

Gräsklipparen Major Contoura är en hållbar och mångsidig lösning för 

skötsel av svårare kuperad terräng.  Den robusta ramen tillsammans 

med de tre klippaggregaten gör att maskinen seglar fram över markens 

konturer och lämnar ett jämnt och fint klippresultat efter sig. 

Den här gräsklipparen klipper effektivt även på täta gräsytor. Klipphöjden 

kan enkelt justeras från 10–110 mm, vilket gör den perfekt för skötsel av 

golfbanor och gräsodlingar samtidigt som du får till proffsiga ränder 

varje gång.  Höghållfast Strenx™ 700 MC-stål används vid tillverkningen 

av denna gräsklippare. 

Modeller i programmet:  MJ75-360

Produktspecifikationer

Modell MJ75-360

Total bredd 3,67 m 

Arbetsbredd 3,60 m

Transportbredd 2,14 m 

Effekt (hk)  45–75 hk

Kraftuttag varv/min 540

Klipphöjd 10–110 mm

Rotor 6

Knivar 12 

Vikt 1 395 kg

Knivspetshastighet 86 m/s

Klipphastighet (ha/h 
vid 11 km/h) 4


