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Græsklippere til klipning i brede baner, som ikke går på kompromis med klippekvaliteten eller den 
høje arbejdshastighed, og som giver det afgørende nyklippede udseende.  60 mm knivoverlapning 
og specialudviklet gearkasse samt høj knivhastighed gør det nemt at opnå en professionel stribet 
effekt.  

Disse maskiner er konstrueret af Strenx™ 700 MC højstyrkestål og er varmgalvaniseret iht. EN ISO 
1461:2009.  Galvanisering forlænger levetiden og reducerer 
desuden vedligeholdelsesbehovet og øger maskinens 
Gensalgsværdi.  

Den transporteres nemt med vingerne vippet op. Der fås et 
LED-lygtesæt til transport på vej, og bredden på 1,9 m gør 
det nemt at klippe på steder, hvor der er smalle passager.

Swift tromleklippere
Med vinger & trepunktophæng

Standardudstyr

 9 Transportbredde på 1,9 m for nem adgang og 
låsning af vingerne for sikker transport på vej

 9 Walterscheid PTO-aksler er monteret som 
standard

 9 Den sidder tæt på traktorens bagende, hvilket 
letter bugsering og giver en kortere venderadius

 9 Strenx™ 700 MC forzinket højstyrkestål anvendes 
til produktion af alle vores Swift-klippere

 9 Maskinens samlede vægt er lettere end andre 
klippere på markedet med en tilsvarende 
bredde, uden at der er gået på kompromis med 
konstruktionens kvalitet - varmgalvaniseret 
karosseri forlænger klipperens levetid

Type MJ71-340 MJ71-400 MJ71-540

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

Arbejdsbredde 3,40m 4,00m 5,40m 

Transportbredde 1,90m 1,90m 1,90m

Kraftbehov 40-90 HK 50-100 HK 50-120 HK

Omdr/min 540 540 1000

Klippehøjde 10-130mm 10-130mm 10-130mm

Antal rotorer 5 6 8

Antal knive 10 12 16

Vægt 940kg 1100kg 1270kg

Knivhastighed 75 m/s 75 m/s 75 m/s

Kapacitet (v/11km/t) 17 min / 1 ha 13min / 1 ha 10 min / 1 ha

Vi bruger Major MJ70-410 til alle vores største græsarealer, og den 
har vist sig at fungere fantastisk bag vores Deutz Fahr 320f. Det er 

den perfekte kombination.  Vi er meget imponerede over de mange 
anvendelsesmuligheder.

Tim Stiles, Sherborne Castle Estates

Indbyggede kuglelejer for rullerne (på alle
MAJOR Swift og Synergy plæneklippere)

To i ét knivsystem, fast og svingende Højdejusteringssystem
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