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Model MJ71-400T & MJ71-540T

Roller Mowers
Opklapbare cirkelmaaier, getrokken uitvoering

Technische gegevens

Model MJ71-400T MJ71-540T

Totale breedte 4,16m 5,54m

Werkbreedte 4,00m 5,40m 

Transportbreedte 1,90m 1,90m

Vermogen 44-82 kW 52-90 kW

Toerental 540 540

Maaihoogte 10-130mm 10-130mm

Rotoren 6 8

Aantal messen 12 16

Gewicht 1380kg 1575kg

Mes snelheid 75 m/s 75 m/s

Capaciteit @ 11 km/u 13 min / 1 ha 10 min / 1 ha
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Vanaf het moment dat ik deze machine 
in een demo zag, werd ik op slag verliefd! 
Rubberen koppelingen beschermen de 
aandrijving en de tandwielkasten. Deze 
machine is ontwikkeld om intensief 
gebruik te combineren met een lange 
levensduur en is daarom onverwoestbaar!
Dave Hannam, Surf Coast Shire, Australien

‘ ‘

Deze getrokken machines hebben dezelfde superieure kenmerken als 

onze modellen met driepuntsophanging en bieden gebruikers de nodig 

flexibiliteit om zich van de ene naar de andere locatie te verplaatsen. De 

extra voorzieningen, zoals remmen, treft u meestal niet standaard aan op 

vergelijkbare maaiers. En met de hoogwaardige LED-wegverlichting weet u 

zeker dat u aan de wettelijke eisen voldoet als u gebruikmaakt van de openbare 

weg.  

Daarbij komt de mogelijkheid om de machine tijdens transport omhoog 

te zetten om trottoirbanden en andere obstakels te vermijden zonder dat u 

de tractor hoeft te stoppen, zodat het transport veiliger is.  Dit is een ideale 

maaimachine voor tuinonderhoudsbedrijven, graszodenbedrijven en lokale 

overheden die uitgestrekte groenzones moeten onderhouden. 
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Aandrijving d.m.v. tandwielkasten voorkomt 

problemen die vaak optreden bij maaiers 

met v-snaaraandrijving.

LED-wegverlichtingsset en volledig geremd 

voor veilig en wettelijk toegestaan transport 

over de weg, in tegenstelling tot andere 

verkochte maaiers

Geschikt voor gras van verschillende lengten

Gemaakt van Strenx™ 700 MC hoogvast staal

Thermisch verzinkte behuizing voor een 

langere levensduur van de maaier

Standaard uitgerust met Waterscheid-

aftakas.

2.0m transportbreedte

Interne rollagers (op alle MAJOR Swift en 
Synergie maaiers)
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