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Frontmonterad modell på 2,4 m

Tillverkad av höghållfast Strenx™ 700 MC-stål 

3 års garanti från MAJOR

Inga märken efter hjulen tack vare ett svävande 

klippaggregat

Den växeldrivna drivlinan eliminerar problem 

förknippade med remdrivna gräsklippare

Invändiga kullager med tätning ger komplett 

skydd mot fukt och jord

Däck med sex lager gummi på de svängbara 

hjulen för extra hållbarhet

Vi klipper 52 fotbollsplaner varje vecka och 

måste färdas 240 km i veckan mellan de 

olika planerna.  Det är jätteviktigt att vår 

utrustning klarar dessa påfrestningar.  Vår 

MAJOR-gräsklippare är så kraftfull och 

klipper helt suveränt.

Stefan Westerkamp, Barssel, Tyskland

‘

Produktspecifikationer

Modell MJ71-190F MJ71-240F MJ71-340F MJ71-400F

Total bredd 2,00m 2,50m 3,48m 4,16m

Arbetsbredd 1,90m 2,40m 3,40m 4,00m 

Transportbredd 2,00m 2,50m 1,90m 1,90m 

Effekt (hk)  25-70 hk 30-80 hk 40-90 hk 50-100 hk

Kraftuttag varv/min 1000 1000 1000 1000

Klipphöjd 5-130mm 5-130mm 5-130mm 5-130mm

Rotor 3 4 5 6

Knivar 6 8 10 12

Vikt 475kg 560kg 940kg 1100kg

Knivspetshastighet 75 m/s 75 m/s 75 m/s 75 m/s

Klipphastighet 
(ha/h vid 11 km/h) 5.3 6.7 9.5 11.4

Läs av QR-
koden för 
att visa en 

arbetsvideo ‘
Invändiga kullager (på alla MAJOR Swift- 
och Synergy-gräsklippare)

Två-i-ett-knivsystem, fast och svängbart Transportposition

Smörj
punkt

Löstagbar 
valsände

M12-skruv

Lagertätning

Koniska 
lager

Avstrykare

Valsgräsklippare 
Stela, med vingar, frontmonterade 

Modeller i programmet:  MJ71-190F, MJ71-240F, MJ71-340F, MJ71-400F

Passar för gräsklippning på olika typer av platser såsom militärbaser, 

flygfält, branter och tävlingsbanor. Detta är den frontmonterade versionen 

av våra etablerade gräsklippare med stel axel, trepunktslyft och vingar.  

De är ett utmärkt alternativ där sikten är dålig eftersom de erbjuder ett 

180° synfält över klippbanan från traktorns hytt.  

Dessa modeller har exakt samma höga kvalitet som våra bakmonterade 

versioner.  För bästa klippresultat efter bara en passering kan de användas 

i kombination med en traktordragen maskin för att täcka en maximal 

yta per passering – och utan att lämna märken efter hjulen   


