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The award winning range of Cyclone Mowers has been 

designed to do the work of a flail mower but requires a 

fraction of the power and fuel that a flail mower would 

consume. 

These machines are strong, rugged and robust; specifically 

designed for use in set-aside, forestry margin management 

and sensitive environmental scrubland control. This 

machine easily copes with the toughest of conditions 

including shrub, saplings, gorse and brush.  It is ideal for 

the clearance of arable stubble, maize and rapeseed crops.

Save 25% on your 
fuel bill with the 
MAJOR Cyclone 

Mower!

Models in this range:  MJ30-200, MJ30-250, 

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

Rotary Mower 
        Three Point Linkage

Our Cyclone has been a great 

purchase because I can use it 

for mulching shrub as well as 

topping and general grassland 

maintenance and we can use a 

much smaller tractor now.

Owenie McGowan, Drystock 

Farmer,  Co Leitrim.  

Scan the QR 
code to see 
a working 

video

adjust the mower 30cm to 

the left and right.

Product specifications

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

Overall width 2.10m (7’) 2.65m  (8’9”) 3.00m (10’) 3.00m (10’) 3.65m (12') 4.43m (14’6”) 5.81m (19’)

Cutting width 2.00m (6'5") 2.50m (8’1”) 2.80m (9’2”) 2.85m (9'4") 3.50m (11'5") 4.20m (13’9”) 5.60m (18’4”)

Transport width 2.10m (7’) 2.65m (8’9”) 3.00m (10’) 3.00m (10’) 2.50m (8'2") 2.50m (8’2”) 2.50m (8’2”)

No. of Blades 12 16 16 12 20 24 32

No. of Rotors 3 4 4 3 5 6 8

Power (HP) 50-100 HP 70-120 HP 80-120 HP 80-140 HP 90 -140 HP 100-150HP 110-150HP

PTO (rpm) 540/1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Blade speed 77.5m/s 75m/s 58m/s 77.5m/s 58m/s 58m/s 58m/s 

Cutting height 40-200mm 40-200mm 40-200mm 40-200mm 50-170mm 50-170mm 50-170mm

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

Strenx™ 700 MC high-strength steel is used in the manufacture of 

these machines. This material is stronger than steel traditionally 

used in machinery manufacturing. The undersole discs are 

produced from Hardox® 450, a wear and abrasion resistant steel.  

An optional side shift unit is available which allows the operator

Det prisbelönta programmet med Cyclone 

tallriksslåttermaskiner har konstruerats för att klara 

samma jobb som en slagslåttermaskin, men med endast 

en bråkdel av slagslåttermaskinens effekt- och

bränsleförbrukning.

Maskinerna är starka, stryktåliga och robusta; de är särskilt 

utformade för att användas vid skötsel av mark som ligger 

i träda och gränsar till skogsbruksmark eller för att hålla 

nere slytillväxten i känsliga miljöer. Maskinen klarar enkelt 

av de tuffaste förhållanden, som buskvegetation, ungträd, 

ärttörne och snårskog. Den är idealisk för röjning av 

stubbåkrar, majs- och rapsfält.

Produktspecifikationer

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

Total bredd 2,10m 2,65m 3,00m 3,00m 3,65m 4,43m 5,81m 

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

Transportbredd 2,10m 2,65m 3,00m 3,00m 2,50m 2,50m 2,03m 

Antal blad 12 16 16 12 20 24 32

Antal 
rotortallrikar

3 4 4 3 5 6 8

Effekt (hk) 50-100 hk 70-120 hk 80-120 hk 80-140 hk 90 -140 hk 100-150 hk 110-150 hk

Kraftuttag 
(varv/min)

540/1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Knivhastighet 75m/s 75m/s 58m/s 75m/s 58m/s 58m/s 58m/s 

Klipphöjd 40-200mm 40-200mm 40-200mm 40-200mm 50-170mm 50-170mm 50-170mm

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

Spara 25 % av dina
bränslekostnader med

en MAJOR Cyclone
tallriksslåttermaskin!

Modeller i programmet: MJ30-200, MJ30-250,

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

Rotorslåmaskin 
        Ansluts till trepunktslyft

Vår Cyclone har varit ett riktigt 

lyckat köp, den fungerar lika 

bra till att slå och finfördela 

buskvegetation som till 

betesputs och allmänt 

underhåll av gräsytor och vi kan 

använda en betydligt mindre 

traktor nu.

Owenie McGowan, köttbonde, 

Leitrim, Irland.

‘

Går att montera framtill eller baktill (anges vid beställningen)

Patenterat, dubbelhackande knivsystem av ”mixertyp”

25 % lägre effekt- och bränsleförbrukning än en

slagslåttermaskin av samma storlek

Knivar av fjäderstål med stötdämpande fjädring

Maskin som kräver lite underhåll med färre slitagedelar än en

slagslåttermaskin

Extra kraftig bakre vals

förskjuta slåttermaskinen 

30 cm åt vänster/

höger.

Vid tillverkningen av maskinerna används höghållfast Strenx™ 

700 MC-stål. Materialet är starkare än det stål som vanligtvis 

används vid tillverkning av maskindelar. Tallrikarna på undersidan 

är tillverkade av den slitstarka stålkvaliteten Hardox® 450. Som 

tillval finns en sidoförskjutningsenhet som tillåter föraren att

‘


