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gräsklippare

www.major-equipment.com

Professionella gräsklippare för 
lantbruk, idrottsplatser och parker
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Miljöengagemang

Vi 
har 

designat 
och tillverkat 
professionella 
gräsklippare i 

över 40 år.

Därför bör du välja MAJOR
Major Equipment Intl Ltd tillverkar och exporterar ett brett sortiment av utrustning för 

gräsklippning, slamhantering och byggarbetsplatser över hela världen. Vi tillverkar och 

distribuerar produkter under varumärket MAJOR.  Vår passion är att designa pålitlig, robust 

och problemfri gräsklippningsutrustning för skötsel av alltifrån lantbruk till idrottsplatser.  

Med mer än 40 års erfarenhet av högkvalitativ design och tillverkning av maskiner fortsätter 

vi att tillverka förstklassiga produkter som används av lantbruk, gräsodlare, poloklubbar, 

skolor, idrottsplatser, flygplatser, kommuner och tävlingsbanor.

 

Våra produkter är kända för sin låga energiförbrukning och låga driftkostnader, vilket 

hjälper dig minska underhållskostnaderna och antalet driftsavbrott.    

Att vi har våra rötter inom 
lantbruket är något som 
återspeglas i hela vårt 
utbud av valsgräsklippare, 
där tillförlitlighet och en 
lång livslängd är centralt 

hos varje maskin vi tillverkar.

32

Din lokala MAJOR-återförsäljare

Vi använder de senaste och effektivaste 

produktionsmetoderna för att minska vår 

miljöpåverkan.  Våra maskiner lackeras med 

en vattenbaserad produkt, så det finns inga 

farliga förtunningsmedel eller förorenande 

färgavfall.  Återvunnet papper från våra 

kontor används vid förpackningen av 

reservdelar.  Besök vår webbplats 

för senaste nytt om våra 

miljöpolicyer.

För att vara säkra på att du får bästa möjliga råd och stöd väljer vi våra återförsäljare med 

omsorg.  Besök vår webbplats www.major-equipment.com och klicka på fliken ”Find a 

Dealer” (Hitta återförsäljare).  Välj land och industri för att få upp de återförsäljare som är 

mest relevanta för dig. 
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Trepunktslyft Trepunktslyft Traktordragna Frontmonterade Traktordragna Traktordragna Klippaggregat

Flygfält • • •
Affärsfastigheter/
trädgårdsodlingar • • • • •
Golfbanor • • • • • •
Kommunala 
områden • • • • • • •
Parker • • • • • • •
Polofält • • • • •
Tävlingsbanor • • • • •
Skolor • • • • • •
Idrottsplatser • • • • • • •
Gräsodlingar • • • •

Sociala medier
Vi använder oss av flera olika kanaler för att hålla dig uppdaterad med nyheter, videoklipp, 

foton och ny produktinformation.  För mer info, besök:

QR-koder
I den här katalogen kommer du att finna QR-koder.  Om din 

telefon har en QR-kodsläsare, använd kameran på telefonen för 

att ta en bild av QR-koden och få tillgång till arbetsvideoklipp 

online.  

Välja valsgräsklippare
Använd den här tabellen för att hitta den valsgräsklippare som är mest lämplig för ditt 

ändamål.  Om du har frågor eller inte kan hitta rätt maskin, hör då av dig till oss – vi hjälper 

gärna till! 

Plats

Gräs
klippare
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Vi bytte ut våra cylindergräsklippare 

mot en MAJOR MJ70-190 Swift för att 

klippa gräset på våra cricketplaner.  

Distanssatsen gör det möjligt för oss 

att klippa 10  mm eller kortare, vilket 

gör gräsklipparen väldigt mångsidig.  

Det är en väldigt välbyggd gräsklippare 

som ger ett oerhört bra klippresultat.

Colin Spender, North Petherton Cricket 

Club

‘

Förbättrad växeldriven drivlina eliminerar problem 

förknippade med remdrivna gräsklippare

Knivar med 60  mm överlappning för ett oklanderligt 

klippresultat

Snabbt höjdjusteringssystem

Invändiga kullager med tätning ger fullständigt skydd mot 

fukt och jord

Fullbreddsvalsar följer markens konturer för ett 

professionellt resultat

Slangmunstycke (gäller alla Swift-gräsklippare)

Avskrapare finns som tillval (alla Swift-gräsklippare)

Kugghjulsdriven drivlina

Två-i-ett-knivsystem, fast och svängbart

Läs av QR-
koden för 
att visa en 

arbetsvideo

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

Höjdjusteringssystem

Valsgräsklippare 
Fast klippaggregat, trepunktslyft

Modeller i programmet:  MJ71-190, MJ71-240

En enastående gräsklippare med enkelt klippaggregat och som ger ett 

genomgående bra klippresultat även under de tuffaste förhållandena, 

delvis tack vare knivar med 60 mm överlappning.  Dessa gräsklippare är 

växeldrivna, kräver väldigt lite underhåll och ger ett förbättrat, jämnt och 

proffsigt klippresultat varje gång.  

Både 1.9M- och 2.4M-versionen har en robust konstruktion av höghållfast 

Strenx™ 700 MC-stål och har varmgalvaniserats i enlighet med EN ISO 

1461:2009 för att fördubbla livslängden och öka inbytesvärdet jämfört 

med lackerade produkter. Varje modell i Swift-serien levereras med 3 års 

garanti.     

Finns även som frontmonterad version, se sidan 12.

Produktspecifikationer

Modell MJ71-190 MJ71-240

Total bredd 2,00m 2,50m 

Arbetsbredd 1,90m 2,40m

Transportbredd 2,00m 2,50m

Effekt (hk)  25-70 hk 30-80 hk

Kraftuttag varv/min 540 540

Klipphöjd 5-130mm 5-130mm

Rotor 3 4

Knivar 6 8

Vikt 475kg 560kg

Knivspetshastighet 75 m/s 75 m/s

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

Smörj
punkt

Löstagbar 
valsände

M12-skruv

Lagertätning

Koniska 
lager

Avstrykare
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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

Smörj
punkt

Löstagbar 
valsände

M12-skruv

Lagertätning

Koniska 
lager

Avstrykare
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10

Läs av QR-
koden för 
att visa en 

arbetsvideo

Produktspecifikationer

Modell MJ71-400T MJ71-540T

Total bredd 4,16m 5,54m

Arbetsbredd 4,00m 5,40m 

Transportbredd 1,90m 1,90m

Effekt (hk)  50-100 hk 50-100 hk

Kraftuttag varv/min 540 540

Klipphöjd 5-130mm 5-130mm

Rotor 6 8

Knivar 12 16

Vikt 1100kg 1270kg

Knivspetshastighet 75 m/s 75 m/s

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

Så fort jag såg den här maskinen vid 

en demonstration blev jag alldeles 

förälskad! Alla drivaxlar skyddas av 

kopplingarna och växellådorna. Du 

kan inte ha sönder den här maskinen. 

Den är framtagen för att klippa gräs 

och gjord för att hålla länge.

Dave Hannam , Surf Coast Shire, Australia

‘
1,9 m transportbredd

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

Valsgräsklippare 
Med vingar, traktordragna

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

Med samma överlägsna kvaliteter som våra modeller med trepunktslyft, erbjuder 

dessa traktordragna maskiner flexibilitet för dig som behöver förflytta dig mellan 

olika områden. Tillvalsfunktioner såsom bromsar, något som inte återfinns som 

standard på liknande gräsklippare, samt avancerad LED-transportbelysning ser 

till att du håller dig på rätt sida om lagen när du kör på allmän väg.  

Lägg därtill möjligheten att lyfta maskinen under transport för att undvika 

trottoarkanter eller andra hinder utan att du först behöver stanna traktorn, vilket 

resulterar i säkrare transporter.  Den här gräsklipparen är perfekt för entreprenörer, 

gräsodlare och kommuner som har stora grönområden att sköta.   

3 års garanti från MAJOR

Växeldriven för minskat underhållskrav

LED-transportbelysning och helbromsad 

konstruktion för säkert och lagligt arbete 

ute på vägarna, till skillnad från andra 

gräsklippare på marknaden

Klipper gräs av varierande längd

Tillverkad av höghållfast Strenx™ 700 MC-stål 

Galvaniserad stomme förlänger 

gräsklipparens livslängd

Utrustad med Walterscheid-kraftuttagsaxel 

med vidvinkel som standard

‘

Smörj
punkt

Löstagbar 
valsände

M12-skruv

Lagertätning

Koniska 
lager

Avstrykare
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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   
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Cutomer tes-
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‘

DECKTRI-

2,5 m transportbredd

LED-transportbelysning

Jag var till en början skeptisk till hur rotorbladen 

skulle mäta sig med valsar, men efter att ha sett 

resultaten på andra ställen blev jag övertygad 

om att detta var maskinen för oss.  Jag gillar 

särskilt valsarna både fram och bak, vilka ger en 

bra utjämnande effekt men också ger snygga 

ränder.  

Michael Irlam, Stobart Polo Club 

‘ ‘

Läs av QR-
koden för 
att visa en 

arbetsvideo

MAJOR TDR-serien är marknadsledande vad gäller gräsklippare för 

stora ytor och består av traktordragna rotorslåttermaskiner med 

oerhört låga underhållskrav.  De finns med två olika klippbredder:  

4,9  m och 6,1  m.  Det patenterade trepunktslyftssystemet låter 

maskinen glida över markens konturer och förhindrar att gräset  

skalperas.   Knivarna är synkroniserade att rotera i motsatt riktning och överlappa 

varandra med 75 mm för att säkerställa ett perfekt klippresultat varje gång. 

På kort gräs lämnar denna gräsklippare ett professionellt randigt mönster 

motsvarande det från en cylindergräsklippare.  Den växeldrivna drivlinan gör att 

maskinen enkelt klarar svårare förhållanden.  Maskinens vingar kan fällas upp i 

en 90° vinkel, vilket ger en transportbredd på 2,5 m.   

Modeller i programmet:  TDR-16000 och TDR20000

Valsgräsklippare 
Med vingar, traktordragna

LED-transportbelysning

Helbromsad konstruktion för säkert och 

lagligt arbete ute på vägarna

Finns med fjärrkontroll som tillval

Invändiga kullager med tätning ger 

komplett skydd mot fukt och jord

Utrustad med Walterscheid-kraftuttagsaxel 

med vidvinkel som standard

Vingarna kan manövreras separat

Det bakre klippaggregatet kan tas av och 

användas fristående från vingarna

Produktspecifikationer

Modell TDR16000 TDR20000

Arbetsbredd 4,90 m 6,10 m

Transportbredd 2,50 m 2,50 m 

Effekt (hk)  65–100 hk 75–120 hk 

Kraftuttag varv/min 540 540

Klipphöjd 10–150 mm 10–150 mm

Rotor 8 10

Knivar 32 40

Vikt 2 260 kg 2 675 kg

Knivspetshastighet 76 m/s 76 m/s

Klipphastighet (ha/h 
vid 11 km/h) 5,3 6,7
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CONTOURA

Vi är riktigt imponerade av den här 

gräsklipparen.  Den är så enkel att 

montera, vi kan vara i full gång med 

gräsklippningen inom några minuter.   

Vår golfbana ligger i Yorkshire Dales så 

det är ganska kuperat, men Contoura 

bara seglar fram över kullarna och 

lämnar ett fantastiskt resultat efter sig.

Ian Brown (banchef), Skipton Golf Club

‘

Robust ram med centrerad svängpunkt 
och sfäriska kullager på vingarna  

‘
Ett vackert randigt resultat både i 
kuperad terräng och på fingräs.

Två-i-ett-knivsystem, fast och svängbart

Klipphöjdsjustering från 10–110 mm

Unik svängram med självinriktande sfäriska kullager låter 

klippaggregaten följa markens konturer med lätthet

Trottoarlyft: klippaggregaten kan lyftas upp från marken för att undvika 

hinder, utan att koppla ur kraftuttaget 

Nollsvängningsförmågan gör att du kan ta snäva svängar eller klippa 

gräset runt hinder utan att skada gräsmattan 

Fullbreddsvalsarna följer markens ojämnheter för att ge ett jämnt 

klippresultat, både i kuperad och enklare terräng 

Den växeldrivna drivlinan eliminerar problem förknippade med 

remdrivna gräsklippare

Invändiga kullager med tätning ger komplett skydd mot fukt och jord

Två knivsystem i ett: med en enkel justering omvandlas din kniv från 

fast kniv till svängande kniv

Valsgräsklippare 
Med vingar, traktordragna

Gräsklipparen Major Contoura är en hållbar och mångsidig lösning för 

skötsel av svårare kuperad terräng.  Den robusta ramen tillsammans 

med de tre klippaggregaten gör att maskinen seglar fram över markens 

konturer och lämnar ett jämnt och fint klippresultat efter sig. 

Den här gräsklipparen klipper effektivt även på täta gräsytor. Klipphöjden 

kan enkelt justeras från 10–110 mm, vilket gör den perfekt för skötsel av 

golfbanor och gräsodlingar samtidigt som du får till proffsiga ränder 

varje gång.  Höghållfast Strenx™ 700 MC-stål används vid tillverkningen 

av denna gräsklippare. 

Modeller i programmet:  MJ75-360

Produktspecifikationer

Modell MJ75-360

Total bredd 3,67 m 

Arbetsbredd 3,60 m (

Transportbredd 2,14 m 

Effekt (hk)  45–75 hk

Kraftuttag varv/min 540

Klipphöjd 10–110 mm

Rotor 6

Knivar 12 

Vikt 1 395 kg

Knivspetshastighet 86 m/s

Klipphastighet (ha/h 
vid 11 km/h) 4
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Cutomer tes-
timoniaml

‘
Vi är anlitade att klippa 

gräsmattorna vid Rookery Hall 

Hotel i Cheshire i Storbritannien.  

MAJOR Synergy ger ett vackert 

klippresultat vid rätt höga 

körhastigheter.  Gräsklipparen 

fungerar strålande och har 

överträffat våra förväntningar.

Ian Whibberley, Flora-tec Ltd  

‘ ‘

Läs av QR-
koden för 
att visa en 

arbetsvideo

18

Enkel höjdinställning

Synergys drivlina och knivkonfigurering 

Detta innovativa klippaggregat för rotorslåttermaskiner är framtaget för 

användning tillsammans med frontmonterade maskiner från Kubota F Series, 

Shibaura, Iseki SF series och John Deere 1400/1500 Series II. 

Det finns två tillgängliga modeller: 1,75  m och 2,0  m.  Klippaggregatet 

MAJOR Synergy ger ett professionellt randigt resultat vid otrolig höga 

körhastigheter.  Höghållfast Strenx™ 700 MC-stål används vid tillverkningen 

av denna gräsklippare för att göra den smidig och lätt men samtidigt väldigt 

stark.  Svängbara hjul hjälper gräsklipparen att följa markens konturer och 

ojämnheter och ger en klippning med vackra ränder.   

Modeller i programmet:  MJ60-175 och MJ60-200

Klippaggregat
för frontmonterade gräsklippare från Kubota, 

John Deere, Iseki och Shibaura

Slitstarkt knivsystem

Justerbara svänghjul

Knivarna överlappar med 153 mm (6") och 

har en hög knivspetshastighet 

Perfekt för idrottsplatser och parker

Justerbar bakre vals med invändiga kullager 

för att matcha önskad klipphöjd

Växeldriven: Klipper gräs av varierande längd

Stötdämpande kopplingar mellan 

växellådorna

Standard
Mulcherkniv 
(tillval)

Produktspecifikationer

Modell MJ61-175 MJ61-200

Total bredd 1,75 m 2,00 m 

Arbetsbredd 1,62 m 1,88 m 

Effekt (hk)  20 hk 20 hk

Kraftuttag varv/min 2 100 varv/minut 2 100 varv/minut

Klipphöjd 0–118 mm 0–118 mm

Rotor 3 3

Knivar 6 6

Vikt 277 kg 290 kg

Knivspetshastighet 83 m/s 83 m/s
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Robust konstruktion och extra kraftig 
växeldriven drivlina 

Ett professionellt resultat både i svår 
terräng och på fingräs.

Patenterat ”Tri-Cut”-knivsystem

Klipphöjdsjustering från 10–110 mm

Extra kraftig växeldriven drivlina eliminerar problem förknippade med 

remdrivna gräsklippare

Patenterat ”Tri-Cut”-knivsystem ger ett professionellt klippresultat på 

fingräs men klarar även av att klippa och marktäcka material på upp till 

30 mm i diameter under svåra förhållanden.

Snabbt och enkelt höjdjusteringssystem

Extra kraftiga svängbara hjul med robusta invändiga kullager

Stommen är varmgalvaniserad för ökad livslängd och hållbarhet

En bakre vals finns som tillval för extra skydd och ett klippresultat med 

precisionsränder

Tillverkad av höghållfast Strenx™ 700 MC-stål

Klippaggregatet Major Cyclone  är ett extra kraftigt alternativ till de 

remdrivna klippaggregat som medföljer de frontmonterade maskinerna 

från Kubota, John Deere, Iseki och Shibaura som standard.   Detta robusta 

och professionella klippaggregat är perfekt lämpat för användning vid 

skolor, bostadsområden, dikeskanter, parker, idrottsplatser och andra 

ställen med täta gräsmattor.  

Det är en flexibel gräsklippare som ger ett professionellt resultat vid 

den dagliga gräsklippningen men som samtidigt klarar mycket tuffare 

förhållanden.

Modeller i programmet:  MJ35-150

Klippaggregat
för frontmonterade maskiner från Kubota, 

John Deere, Iseki och Shibaura

Produktspecifikationer

Modell MJ35-150

Total bredd 1,60 m 

Arbetsbredd 1,50 m

Effekt (hk)  20 hk

Kraftuttag varv/min 2 000 varv/minut

Klipphöjd 0–110 mm

Rotor 2

Knivar 8

Vikt 280 kg

Knivspetshastighet 86 m/s
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The award winning range of Cyclone Mowers has been 

designed to do the work of a flail mower but requires a 

fraction of the power and fuel that a flail mower would 

consume. 

These machines are strong, rugged and robust; specifically 

designed for use in set-aside, forestry margin management 

and sensitive environmental scrubland control. This 

machine easily copes with the toughest of conditions 

including shrub, saplings, gorse and brush.  It is ideal for 

the clearance of arable stubble, maize and rapeseed crops.

Save 25% on your 
fuel bill with the 
MAJOR Cyclone 

Mower!

Models in this range:  MJ30-200, MJ30-250, 

MJ30-280, MJ30-300, MJ30-350, MJ30-420 and MJ30-560

Rotary Mower 
        Three Point Linkage

Our Cyclone has been a great 

purchase because I can use it 

for mulching shrub as well as 

topping and general grassland 

maintenance and we can use a 

much smaller tractor now.

Owenie McGowan, Drystock 

Farmer,  Co Leitrim.  

Can be front or rear mounted (to be specified when ordering)

Patented ‘blender’ double chop blade system

25% less power and fuel consumption required than a similar 

sized flail machine

Impact shock reducing swinging hardened spring steel blades

Low maintenance machine with less wearing parts than a flail 

mower

Heavy duty rear roller

Scan the QR 
code to see 
a working 

video

adjust the mower 30cm to 

the left and right.

Product specifications

Model MJ30-200 MJ30-250 MJ30-280 MJ30-300 MJ30-350 MJ30-420 MJ30-560

Overall width 2.10m (7’) 2.65m  (8’9”) 3.00m (10’) 3.00m (10’) 3.65m (12') 4.43m (14’6”) 5.81m (19’)

Cutting width 2.00m (6'5") 2.50m (8’1”) 2.80m (9’2”) 2.85m (9'4") 3.50m (11'5") 4.20m (13’9”) 5.60m (18’4”)

Transport width 2.10m (7’) 2.65m (8’9”) 3.00m (10’) 3.00m (10’) 2.50m (8'2") 2.50m (8’2”) 2.50m (8’2”)

No. of Blades 12 16 16 12 20 24 32

No. of Rotors 3 4 4 3 5 6 8

Power (HP) 50-100 HP 70-120 HP 80-120 HP 80-140 HP 90 -140 HP 100-150HP 110-150HP

PTO (rpm) 540/1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Blade speed 77.5m/s 75m/s 58m/s 77.5m/s 58m/s 58m/s 58m/s 

Cutting height 40-200mm 40-200mm 40-200mm 40-200mm 50-170mm 50-170mm 50-170mm

Weight 600kg 785kg 945kg 890kg 1120kg 1265kg 1680kg

Strenx™ 700 MC high-strength steel is used in the manufacture of 

these machines. This material is stronger than steel traditionally 

used in machinery manufacturing. The undersole discs are 

produced from Hardox® 450, a wear and abrasion resistant steel.  

An optional side shift unit is available which allows the operator

Det prisbelönta programmet med Cyclone 

tallriksslåttermaskiner har konstruerats för att klara 

samma jobb som en slagslåttermaskin, men med endast 

en bråkdel av slagslåttermaskinens effekt- och

bränsleförbrukning.

Maskinerna är starka, stryktåliga och robusta; de är särskilt 

utformade för att användas vid skötsel av mark som ligger 

i träda och gränsar till skogsbruksmark eller för att hålla 

nere slytillväxten i känsliga miljöer. Maskinen klarar enkelt 

av de tuffaste förhållanden, som buskvegetation, ungträd, 

ärttörne och snårskog. Den är idealisk för röjning av 

stubbåkrar, majs- och rapsfält.

Produktspecifikationer

Modell MJ30-200 MJ30-250 MJ30-280 MJ30-300 MJ30-350 MJ30-420 MJ30-560

Total bredd 2,10m 2,65m 3,00m 3,00m 3,65m 4,43m 5,81m 

Klippbredd 2,00m 2,50m 2,80m 2,85m 3,50m 4,20m 5,60m

Transportbredd 2,10m 2,65m 3,00m 3,00m 2,50m 2,50m 2,03m 

Antal blad 12 16 16 12 20 24 32

Antal 
rotortallrikar

3 4 4 3 5 6 8

Effekt (hk) 50-100 HP 70-120 HP 80-120 HP 80-140 HP 90 -140 HP 100-150HP 110-150HP

Kraftuttag 
(varv/min)

540/1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Knivhastighet 75m/s 75m/s 58m/s 75m/s 58m/s 58m/s 58m/s 

Klipphöjd 40-200mm 40-200mm 40-200mm 40-200mm 50-170mm 50-170mm 50-170mm

Vikt 600kg 785kg 945kg 890kg 1120kg 1265kg 1680kg

Spara 25 % av dina
bränslekostnader med

en MAJOR Cyclone
tallriksslåttermaskin!

Modeller i programmet: MJ30-200, MJ30-250,

MJ30-280, MJ30-300, MJ30-350, MJ30-420 och MJ30-560

Rotorgräsklippare
        Ansluts till trepunktslyft

Vår Cyclone har varit ett riktigt 

lyckat köp, den fungerar lika 

bra till att slå och finfördela 

buskvegetation som till 

betesputs och allmänt 

underhåll av gräsytor och vi kan 

använda en betydligt mindre 

traktor nu.

Owenie McGowan, köttbonde, 

Leitrim, Irland.

‘

Går att montera framtill eller baktill (anges vid beställningen)

Patenterat, dubbelhackande knivsystem av ”mixertyp”

25 % lägre effekt- och bränsleförbrukning än en

slagslåttermaskin av samma storlek

Knivar av fjäderstål med stötdämpande fjädring

Maskin som kräver lite underhåll med färre slitagedelar än en

slagslåttermaskin

Extra kraftig bakre vals

förskjuta slåttermaskinen 

30 cm åt vänster/

höger.

Vid tillverkningen av maskinerna används höghållfast Strenx™ 

700 MC-stål. Materialet är starkare än det stål som vanligtvis 

används vid tillverkning av maskindelar. Tallrikarna på undersidan 

är tillverkade av den slitstarka stålkvaliteten Hardox® 450. Som 

tillval finns en sidoförskjutningsenhet som tillåter föraren att

‘
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