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Roller Mowers
 Frontmaaier, vaste en opklapbare uitvoering

Model MJ71-190F MJ71-240F MJ71-340F MJ71-400F

Technische gegevens

Model MJ71-190F MJ71-240F MJ71-340F MJ71-400F

Totale breedte 2,00m 2,50m 3,48m 4,16m

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

Transportbreedte 2,00m 2,50m 1,90m 1,90m 

Vermogen 18-52 kW 22-60 kW 30-67 kW 44-82 kW

Toerental 1000 1000 1000 1000

Maaihoogte 10-130mm 10-130mm 10-130mm 10-130mm

Rotoren 3 4 5 6

Aantal messen 6 8 10 12

Gewicht 475kg 560kg 940kg 1100kg

Mes snelheid 75 m/s 75 m/s 75 m/s 75 m/s

Capaciteit @ 11 km/u 28 min / 1 ha 22 min / 1 ha 15 min / 1 ha 13 min / 1 ha
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Vi klipper græsset på 52 fodboldbaner hver 
uge, og skal køre 240 km om ugen mellem de 
forskellige arbejdspladser.  Det er afgørende, at 
vores udstyr kan klare disse krav. Vores MAJOR 
plæneklipper er så robust og den leverer en 
fantastisk klipning.
Stefan Westerkamp, Barssel, Tyskland
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Gemaakt van Strenx™ 700 MC hoogvast staal

Geen wielsporen dankzij zwevend maaidek

Aandrijving d.m.v. tandwielkasten voorkomt 

problemen die vaak optreden bij maaiers met 

v-snaaraandrijving.

Interne rollagers met lagerafdichting bieden 

volledige bescherming tegen vocht en aarde

Zwenkwiel met 6-laags band voor extra 

duurzaamheid

Deze frontuitvoeringen van onze welbekende achter aangehangen, 

vaste en opklapbare maaiers zijn geschikt voor het maaien van 

uiteenlopende locaties, zoals militaire bases, vliegvelden, bermen en 

renbanen.  Dit is een uitstekende keus wanneer het draait om goed 

zicht, want vanuit de tractorcabine hebt u een blikveld van 180° over 

het maaipad.  

Deze modellen zijn voorzien van alle superieure kenmerken die u ook 

terugvindt in onze achter de tractor gehangen maaiers.  Voor een 

optimaal resultaat bij maaien in één werkgang kunnen de machines 

worden gebruikt in combinatie met een getrokken machine om het 

maximale oppervlak te bewerken, zonder wielsporen
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Interne rollagers (op alle MAJOR Swift en 
Synergie maaiers)

2 messystemen in 1: vast mes en 
slingermes

2,40 mtr frontmaaier

Transport stand
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