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Maskiner för klippning av stora gräsytor utan att 

klippningens kvalitet eller klipphastigheten äventyras, för 

ett snyggt klippresultat.  Knivar med 60 mm överlappning 

och en specialutformad växellåda kombinerat med en 

hög knivspetshastighet innebär att du enkelt får till ett 

proffsigt randigt mönster.  

Dessa maskiner är tillverkade av höghållfast Strenx™ 700 

MC-stål som varmgalvaniserats i enlighet med EN ISO 

1461:2009.  Galvanisering förlänger inte bara maskinens 

livslängd utan minskar även behovet av underhåll och 

Modeller i programmet:  MJ71-340, MJ71-400, MJ71-540

Produktspecifikationer

Modell MJ71-340 MJ71-400 MJ71-540

Total bredd 3,48m 4,16m 5,54m

Arbetsbredd 3,40m 4,00m 5,40m 

Transportbredd 1,90m 1,90m 1,90m

Effekt (hk)  40-90 hk 50-100 hk 50-100 hk

Kraftuttag varv/min 540 540 540

Klipphöjd 5-130mm 5-130mm 5-130mm

Rotor 5 6 8

Knivar 10 12 16

Vikt 940kg 1100kg 1270kg

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

Klipphastighet 
(ha/h vid 11 km/h) 9.5 11.4 15.1

Valsgräsklippare 
           Med vingar och trepunktslyft

Vi har använt andra 

gräsklippare tidigare 

men klippresultatet från 

MAJOR 5.5m Swift var 

överlägset alla andra 

maskiner.  Vi kan klippa 

mer än 6 hektar per 

timme.  Klippresultatet 

är fantastiskt och det 

är en väldigt pålitlig 

gräsklippare.  

Gordon McMurdo, Chef för 

Albar Turf

‘

‘ Transportbelysning 

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

Läs av QR-
koden för 
att visa en 

arbetsvideo

ökar inbytesvärdet på din investering.  Transport sker smidigt med vingarna uppfällda, det finns 

LED-transportbelysning som tillval och transportbredden på 1,9 m gör det enkelt att komma åt 

även där det är trångt. Du kan också känna dig trygg med 3 års garanti på din gräsklippare från 

MAJOR.   Transportbredd på 1,9 m för enkel åtkomst och vingspärr för säker transport på väg.

Transportbredd på 1,9  m för enkel åtkomst och 

vingspärr för säker transport på väg

Utrustad med Walterscheid-kraftuttagsaxel som 

standard

Sitter tätt bakom traktorn, vilket gör det enkelt att dra 

den och gör det möjligt att ta snävare svängar

Höghållfast Strenx™ 700 MC-stål med zinkbeläggning 

används vid tillverkningen av alla våra Swift-gräsklippare. 

Maskinens totala vikt är lägre än den hos likvärdiga 

gräsklippare av samma bredd på marknaden, utan att 

för den skull kompromissa med konstruktionens kvalitet    

En varmgalvaniserad stomme förlänger gräsklipparens 

livslängd
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