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Vi har løbende udviklet og fremstillet 
driftssikre og brugervenlige 
traktordrevne redskaber med den 
nødvendige styrke og robusthed 
til det krævende arbejde inden for 
landbrug, anlægspleje og industri. 
Vores design kombinerer det bedste 
inden for moderne maskinteknik 
med henblik på at sikre effektivitet 
og produktivitet på ethvert område..

Design
og
fremstilling af
Professionelle
PlænekliPPere i
over 40 år.

40
Waarom
MAJOR:

år

maJor er et verdensberømt mærke, som er kendt for sine 
produkters styrke, robusthed og værdi i forhold til pris.

om os 
Mærket MAJOR har sine rødder i landbruget. Vores viden fra denne sektor kommer til udtryk 
i de mennesker, der fremstiller maskinerne, vores landlige placering og de førsteklasses 
kvalitetskomponenter, der anvendes i alle vores maskiner. 

Denne filosofi har drevet vores succes i de sidste 40 år og er stadig kernen i vores mission – at 
skabe ekstraordinært udstyr, som får virksomheder til at trives.

vores team
Hvert enkelt MAJOR-produkt står for kvalitet, robusthed og en stolthed, som afspejler dets rødder 
i landbruget. Den familieejede og familiedrevne virksomheder ligger i County Mayo i Irland - et 
land, der er kendt for sin tekniske viden i hele verden

Vores designteknikere og virksomhedsrepræsentanter har praktisk erfaring med landbrugs- og 
parkudstyr og arbejder målrettet på at opnå de højest tænkelige standarder i alt, hvad de gør. 

Denne unikke kombination betyder, at vores team lytter til vores kunders individuelle behov og 
skaber sig en grundlæggende forståelse for vores kunders arbejdsmiljø, før de giver sig i kast 
med at udvikle den bedst tænkelige løsning.

MAJOR - den store forskel
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Din lokale maJor forhandler

reservedele

For at sikre, at du får den bedste rådgivning og støtte, har vi stort fokus på valget af vores 
forhandlere. Besøg vores hjemmeside www.major-equipment.com og klik på fanen 
‘Forhandler’. Vælg dit land og industribranche for at få vist de bedst egnede forhandlere

Kun Originale reservedele bør anvendes for at sikre 
optimal ydelse af din Major maskine. Din forhandler 
sikre din reservedelsforsyning og skulle uheldet være 
at det ikke er på lager, så sendes det samme dag fra 
vores fabrik til din forhandler.

Sociale medier
Vi bruger en række forskellige kanaler til at holde dig orienteret med nyheder, videoer, 
fotografier og oplysninger om nye produkter. For mere information besøg:

@maJoreQUiPment

1 leds rotor / tromleklippere         6

Rotor / tromleklippere m. vinger        8

Bugseret rotor / tromleklippere m. vinger       10

Front monteret rotor / tromleklippere       12

Contoura Rotor / tromleklippere        14

Tri-Deck Rotor/tromleklippere       16

Synergy Klipper til frontmontering        18

Cyclone Klipper til frontmontering       20

Afpudsere / brakklippere        22

CS PRO / tromleklippere        30

Brug denne tabel til at finde den bedst egnede plæneklipper til dine behov. Hvis du har 
spørgsmål eller ikke kan finde det rigtige udstyr, så spørg os - vi er glade for at hjælpe!

Sportspladser • • • •
Parker og rekreative 
områder • • • • • •
Golfbane • • • •
Polobaner • •
Væddeløbsbaner • • •
Flyvepladser og 
militærbaser • • • •
Landeveje • • • •
Frugtplantager • • • • •
Græs og folde • • •
Beskæring og 
stubbearbejdning •

Cyclone 
Klipper Brakklippere Flex Wing 

brakklippere

Synergy/
Cyclone 
Klipper 

Contoura Swift 
tromleklippere

Tri-Deck 
Rotor/

tromleklippere

Anbefalet produkt til denne anvendelse.

Sted

Plæne

klipper

Indhold

Valg af plæneklipper
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type mJ71-190 mJ71-240

total bredde 2,00m 2,50m 

arbejdsbredde 1,90m 2,40m

transportbredde 2,00m 2,50m

kraftbehov 25-70 HK 30-80 HK

omdr/min 540 540

maaihoogte 10-130mm 10-130mm

antal rotorer 3 4

antal knive 6 8

vægt 475kg 560kg

knivhastighed 75 m/s 75 m/s

kapacitet (v/11km/t) 28 min / 1 ha 22 min / 1 ha

standardudstyr

 9 En forbedret tandhjulsdrevet transmission 
forebygger de problemer, der normalt er 
forbundet med remdrevne klippere

 9 60 mm knivoverlapning giver en flot 
klipning

 9 System til hurtig højdejustering

 9 Indbyggede rullelejer med lejeforsegling 
giver total beskyttelse mod fugt og jord

 9 Ruller i fuld bredde følger jordens konturer 
og giver et professionelt resultat

 9 Vaskestuds (gælder alle Swift-klippere)

 9 Skraberbjælke fås som ekstraudstyr (alle 
Swift-klippere)

Swift tromleklippere
1 leds trepunktophængt

En enestående single deck-klipper, som giver 
en ensartet høj klippekvalitet under selv de mest 
krævende forhold. Dette opnås delvist ved en 60 
mm knivoverlapning. 

Klipperne er tandhjulsdrevne og kræver begrænset 
vedligeholdelse, og de leverer en forbedret og 
ensartet klipning hver gang i en professionel 
kvalitet, der tåler sammenligning med en 
cylinderklipper.  

Både 1,9 m- og 2,4 m-aggregaterne er robust 
konstrueret af Strenx™ 700 MC højstyrkestål og 
varmgalvaniseret iht. EN ISO 1461:2009 for en 
fordobling af levetiden og en højere gensalgsværdi 
sammenlignet med lakerede produkter. 

De forreste og bagerste tromler giver 
et flot, stribet resultat, også i vådt 
græs. Den er tandhjulsdrevet, så 

problemer med remme undgås.  Udover 
de flotte resultater så er klipperen 
nem at vedligeholde og har lave 

driftsomkostninger.  
Keith Petley, Southern Ground Care

Tandhjulsdreven drivaksel To i ét knivsystem, fast og svingende Interne rollagers (op alle MAJOR Swift en
Synergie maaiers)

Smøre Nippel

Aftagelig
dæksel

M12 bolt

Tætning

Konisk
Lejer

Tætning
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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

Smøre Nippel

Aftagelig
dæksel

M12 bolt

Tætning

Konisk
Lejer

Tætning
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Disse bugserede klippere har de samme suveræne kvaliteter som vores liftmodeller.   De giver 
fleksibilitet til brugere, der har brug for at transportere klipperen mellem arealerne. Øvrige funktioner 
som f.eks. bremser, der ikke findes som standard på tilsvarende modeller, og LED-kørebelysning i høj 
kvalitet sikrer, at loven overholdes under kørsel på offentlig vej.  

Desuden kan klipperen løftes under transport for at undgå at ramme kantsten eller andre 
forhindringer, uden at det er nødvendigt at stoppe traktoren, hvilket øger sikkerheden i forbindelse 
med transport.  Dette er den perfekte klipper til entreprenører, plæneproducenter og lokale 
myndigheder, der skal pleje store arealer.  

Swift tromleklippere 
Med vinger & bugseret

standardudstyr

 9 Tandhjulsdrevet for lavt 
vedligeholdelsesbehov

 9 LED-lygter til kørsel på vej og komplette 
bremser til sikker og lovlig brug på vej 
i modsætning til andre klippere på 
markedet

 9 Kan klippe græsset i flere længder

 9 Fremstillet af Strenx™ 700 MC højstyrkestål

 9 Det galvaniserede karosseri forlænger 
klipperens levetid

 9 Walterscheid PTO-aksel med bred vinkel 
medfølger som standard

I det øjeblik jeg så denne maskine på en 
messe, var jeg solgt! Alle drivakslerne er 
beskyttede ved sammenkoblingerne og 
det samme gælder gearkasserne.  Du 

kan ikke ødelægge denne maskine, den 
er designet til at klippe græs og bygget 

til at holde. 
Dave Hannam , Surf Coast Shire, Australien

type mJ71-400t mJ71-540t mJ71-600t mJ71-730t

total bredde 4,16m 5,54m 6,21m 7,42m 

arbejdsbredde 4,00m 5,40m 6,00m 7,30m

transportbredde 2,40m 2,40m 2,60m 2,60m 

kraftbehov 50-100 HK 50-120 HK 90-130 HK 105 - 150 HK

omdr/min 540 1000 1000 1000

klippehøjde 5-130mm 5-130mm 10-130mm 10-130mm

antal rotorer 6 8 9 11

antal knive 12 16 18 22

vægt 1665kg 1830kg 2025kg 2270kg

knivhastighed 75 m/s 75 m/s 70 m/s 70 m/s

kapacitet (v/11km/t) 14 min / 1 ha 10 min / 1 ha 9 min / 1 ha 7 min / 1 ha

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

To i ét knivsystem, fast og svingende Højdejusteringssystem

Smøre Nippel

Aftagelig
dæksel

M12 bolt

Tætning

Konisk
Lejer

Tætning
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Klipperne er velegnet til klipning af mange 
typer arealer, eksempelvis militærbaser, 
flyvepladser, rabatter og væddeløbsbaner.

De er velegnede til opgaver, hvor udsynet 
er vigtigt, da de giver et 180° udsyn over 
klippebanen fra traktorens førerhus. Alle disse 
modeller har de samme høje kvaliteter, som 
kendetegner vores bugserede modeller. 

De kan kombineres med en bugseret klipper 
for stor kapacitet i en omgang - uden 
hjulmærker.

standardudstyr

 9 Fremstillet af Strenx™ 700 MC højstyrkestål

 9 Ingen hjulmærker med svævende deck

 9 Tandhjulsdrevet transmission, som 
forebygger de problemer, der normalt er 
forbundet med remdrevne klippere

 9 Indbyggede forseglede rullelejer giver total 
beskyttelse mod fugt og jord

 9 6-lagsdæk på drejehjulet for ekstra høj 
slidstyrke

type mJ71-190f mJ71-240f mJ71-340f mJ71-400f

total bredde 2,00m 2,50m 3,48m 4,16m

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

transportbredde 2,00m 2,50m 1,90m 1,90m 

kraftbehov 25-70 HK 30-80 HK 40-90 HK 50-100 HK

omdr/min 1000 1000 1000 1000

klippehøjde 10-130mm 10-130mm 10-130mm 10-130mm

antal rotorer 3 4 5 6

antal knive 6 8 10 12

vægt 475kg 560kg 940kg 1100kg

knivhastighed 75 m/s 75 m/s 75 m/s 75 m/s

kapacitet (v/11km/t) 28 min / 1 ha 22 min / 1 ha 17 min / 1 ha 13 min / 1 ha

Detachable 
roller end

Taper 
bearings

Wiper 
seal

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

Bearing 
seal

M12 cap 
screw

Grease 
point

To i ét knivsystem, fast og svingende Højdejusteringssystem

Smeer 
punt

Afneembaar
roleinde

M12
Inbusbout

Lager
afdichting

Kegellagers

Wisser
afdichting

Swift tromleklippere
Frontmonterede. 1 leds og 3 delte med opklap 
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MAJOR Contoura plæneklipperen er en holdbar og alsidig løsning til vedligeholdelse af udfordrende 
og ujævnt terræn. Den robuste ramme, kombineret med de tre klippeled lader maskinen svæve hen 
over terrænet og giver en ensartet og uovertruffen klipning.

Denne plæneklipper fungerer effektivt, selv i tæt græs.  Klippehøjden kan nemt justeres fra 10 - 
110mm, hvilket gør den ideel på og udenfor fairwayen og den laver perfekt klipning. Strenx ™ 700 MC 
højstyrkestål anvendes til fremstilling denne plæneklipper.

Contoura tromleklippere
Bugseret 3 leds maskine

standardudstyr

 9 Unik drejelig ramme med selvjusterende hævede beslag, 
muliggør at klippeleddene let følger terrænets ujævnheder

 9 Undgå kantsten.  Klippeleddene kan hæves for at undgå 
forhindringer, uden frakobling af PTO

 9 Lille venderadius tillader skarpe sving og klipning rundt om 
forhindringer uden skader på græsunderlaget

 9 Fuld bredde på rullerne sikrer maskinen følger ujævnhederne, 
og giver en ensartet klipning, i både bakket terræn og mindre 
udfordrende terræner

 9 Den tandhjuls drevne transmission eliminerer de problemer 
man har på remtrukne maskiner.

 9 Indbyggede kuglelejer giver rullerne total beskyttelse mod fugt 
og jord 

type mJ75-360

total bredde 3,67m 

arbejdsbredde 3,60m

transportbredde 2,14m 

kraftbehov 45-75 HK

omdr/min 540

klippehøjde 10-110mm

antal rotorer 6

antal knive 12 

vægt 1395kg

knivhastighed 86 m/s

kapacitet (v/11km/t) 15 min / 1 ha

Valget faldt på en Major Contoura, som har et antal ekstra funktioner, 
der opfylder vores krav, og som en ekstra bonus så var prisen mere 

konkurrencedygtig pris sammenlignet med andre maskiner. Det har vist sig, at 
vi valgte rigtigt. Vi er meget tilfredse med den.

Richard Thompson, Head Green-keeper, Ballybofey & Stranorlar Golf Club, Co Donegal



17www.major-equipment.comwww.major-equipment.com16

Tri-Deck tromleklippere
Bugseret 3 leds maskine

MAJOR TDR-serien er markedsførende i 
plæneklippere til store arealer.   Der er to 
klippebredder,  4,9 m  og 6,1 m.  Det patenterede 
bevægelige trepunktssystem gør det muligt 
for maskinen at hæve sig over terrænets 
ujævnheder og derved undgå en overdreven 
nedklipning af græsset.   

Knivene er synkroniseret til at roterer i modsat 
retning og overlapper hinanden med 75 mm for 
at sikre et perfekt resultat hver gang.

Græs som klippes ofte er klippe kvaliteten som 
en god cylinderklippers.  Men Major kan også 
klippe langt græs, fordi der er gearkasse på hver 
rotor.  

Og den 3 delte maskiner klarer sig godt på 
ujævnt terræn.  De 3 led kan arbejde uafhængig 
af hinanden.  Vingerne kan løftes til 90 grader.  

standardudstyr

 9 LED-vejbelysning

 9 Komplet bremsesystem for sikkert og 
lovligt arbejde ved offentlig vej.  

 9 Mulighed for fjernbetjening

 9 Indbyggede kuglelejer giver rullerne 
total beskyttelse mod fugt og jord

 9 Walterscheid PTO aksel er standard

 9 Vinger kan betjenes uafhængigt af 
hinanden

 9 Det bageste klippeskjold kan løftes og 
bruges uafhængigt af vingerne

Jeg var i starten skeptisk med hensyn til, 
hvordan de roterende knive ville fungere 
sammenlignet med cylinderblade, men 

efter at have set resultaterne andre 
steder vidste jeg, at dette var den rigtige 

maskine for os. Jeg kan især godt lide 
rullerne både foran og bagsved, som 

giver en god stabil effekt, men som giver 
en flot og konstant klippehøjde.

Michael Irlam, Cheshire Polo Club

type tDr16000 tDr20000

arbejdsbredde 4,90m 6,10m

transportbredde 2,53m 2,53m

kraftbehov 65-100 HK 75-120 HK

omdr/min 540 540

klippehøjde 10-150mm 10-150mm

antal rotorer 8 10

antal knive 16 20

vægt 2260kg 2675kg

knivhastighed 76m/s 76m/s

kapacitet (v/11km/t) 11 min / 1 ha 9 min / 1 ha
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Vi leverer indvendige og udvendige anlægsopgaver til skoler, lufthavne og 
virksomheder i hele UK. Vi købte 2m Synergy-klippere, der skulle erstatte 

klippeaggregaterne på vores John Deere 1545-klippere. Klippekvaliteten er 
helt i top. Synergy-klipperen findeler materialet, så vi ikke længere behøver 

opsamle det afklippede græs.
Sandy Baxter, GP Plantscape Ltd, UK

Synergy Klipper
På Kubota - John Deere - Iseki og Shibaura

Denne innovative rotorklipper er designet til brug med Kubota F Series, Shibaura, Iseki SF-serien, 
Ransomes HR300 og John Deere 1400/1500 Series II med frontmontering.

Der findes to modeller; 1,75 m og 2,0 m. MAJOR Synergy plæneklipperskjold giver et professionel 
klippet resultat og med stor hastighed. Strenx ™ 700 MC højstyrkestål anvendes til fremstilling af 
denne plæneklipper, hvilket gør den manøvredygtig og giver den en lav vægt, men som gør den 
meget robust. Det 360° drejbare hjul tillader plæneklipperen at følge terrænets  ujævnheder, og 
derved levere et smukt klippet resultat.

type mJ61-175 mJ61-200

total bredde 1,75m 2,00m

arbejdsbredde 1,62m 1,88m

kraftbehov 20 HK 20 HK

omdr/min 2100 rpm 2100 rpm

klippehøjde 0-118mm 0-118mm

antal rotorer 3 3

antal knive 6 6

vægt 277kg 290kg

knivhastighed 83 m/s 83 m/s

standardudstyr

 9 Knivsystem med høj holdbarhed 

 9 Justerbart 360° drejehjul

 9 153 mm (6 “) overlap af knive og høje 
knivhastigheder 

 9 Gearkasses på hver rotor sikrer, at der også 
kan klippes langt græs

 9 Ideel til sportsarenaer og parker

 9 Justerbar bageste rulle med indbyggede 
kuglelejer, til at matche de ønskede 
klippehøjder

 9 Maskinen er perfekt til at klippe både det korte 
og det lange græs

 9 Stødabsorberende sammenkoblinger mellem 
gearkasser

Synergy drivaksel og knive
konfiguration

Standard Mulching blade (optional)
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Cyclone Klipper
På Kubota - John Deere - Iseki og Shibaura

Major Cyclone Klipper til frontmontering er et robust alterantiv til de bæltedrevne aggregater, der 
som standard leveres med frontklippere fra Kubota, John Deere, Iseki og Shibaura. Denne robuste 
klipper til professionel brug er velegnet til brug ved skoler, beboelsesejendomme, på græsrabatter, 
i parker, på sportsplæner samt andre store græsområder.

Det er en fleksibel klipper, som giver et professionelt resultat under den daglige græsslåning, og 
som samtidig let kan klare mere krævende betingelser.

type mJ35-150 mJ35-170

total bredde 1,60m 1,82m 

arbejdsbredde 1,50m 1,70m 

kraftbehov 20 HK 25 HK

omdr/min 2000 rpm 2000 rpm

klippehøjde 0-110mm  0-110 mm

antal rotorer 2 3

antal knive 8 12

vægt 277kg 312 kg

knivhastighed 86 m/s 70.5 m/s 

standardudstyr

 9 Tandhjulsdrevet transmission, som 
forebygger de problemer, der normalt 
er forbundet med remdrevne klippere

 9 Det patenterede ‘Tri-Cut’-klingesystem 
giver en professionel finish ved brug 
på tætklippede plæner, samtidig med 
at du kan klippe og vende materiale 
i en diameter på op til 30 mm under 
ekstreme forhold

 9 System til hurtig og enkel højdejustering

 9 Robuste drejehjul med slidstærke 
indvendige lejer

 9 Huset er varmegalvaniseret for at give 
længere levetid og holdbarhed

 9 Som ekstraudstyr fås en bærerulle i 
bag, som giver ekstra beskyttelse og en 
præcis finish i lige baner

 9 Fremstillet af Strenx™ 700 MC-
højstyrkestål

Patenteret ‘Tri-Cut’-klingesystem

Robust konstruktion og drivline med geardrevet transmission En professionel finish i både krævende terræn og 
ved finere tætklipning af plæner

System til indstilling af klippehøjde fra 10 til 110 mm



23www.major-equipment.comwww.major-equipment.com22

type mJ31-200 mJ31-250 mJ31-280 mJ31-300 mJ30-350 mJ30-420 mJ30-420DW mJ30-560 mJ30-630

total bredde 2,10m 2,65m  3,00m 3,00m 3,65m 4,43m 4,43m 5,81m 6,52m

arbejdsbredde 2,00m 2,50m 2,80m 2,85m 3,50m 4,20m 4,20m 5,60m 6,30m

transport
bredde 2,10m 2,65m 3,00m 3,07m 2,50m 2,50m 2,02m 2,03m 2,80m

antal rotorer 3 4 4 3 5 6 6 8 9

antal knive 12 16 16 12 20 24 24 32 36

kraftbehov Hk 50-100 70-120 80-120 80-140 90 -140 100-150 100-150 110-150 140-190

omdr/min 540/1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

knivhastighed 75m/s 75m/s 58m/s 75m/s 58m/s 58m/s 58m/s 58m/s 58m/s

klippehøjde (mm) 40-200 40-200 40-200 40-200 50-170 50-170 50-170 50-170 50-170

vægt 600kg 785kg 945kg 890kg 1120kg 1265kg 1360kg 1680kg 1875kg

standardudstyr

 9 Kan være front- eller bagmonteret 
(angives ved bestilling)

 9 Patenteret inter-gearbox drive system

 9 25% mindre hk og brændstofforbrug end 
en tilsvarende slagleklipper

 9 Støddæmpende svingende knive af 
hærdet stål

 9 Maskine med lav vedligeholdelse med 
færre sliddele end en slagleklipper

 9 Kraftig bageste rulle

Cyclone Rotor klippere
3 punkt ophængt

Det prisbelønnede sortiment af Cyclone Rotorklipper, er designet til at fungere som en slagleklipper, 
men  behøver kun en brøkdel af den kraft og brændstof, som en slagleklipper ville forbruge.

Disse maskiner er stærke og robuste; specifikt designet til brug 
ved braklægning, skovforvaltning og miljøfølsomme områder 
som heder og enge.   

Denne maskine klarer sig godt under de hårdeste vilkår, herunder 
arbejde med planter, buske og små træer.   Den er ideel til 
bearbejdning af stubmarker fra majs og raps.

Strenx ™ 700 MC højstyrkestål anvendes til fremstilling af 
disse maskiner. Dette materiale er stærkere end det stål, der 
traditionelt anvendes til fremstilling af maskineri. Underdelene 
er fremstillet af Hardox® 450, et slidstærkt og modstandsdygtigt 
stålprodukt.

En slagleklipper med en tilsvarende 
klippebredde ville kræve langt 
større kraft, end vi bruger på 

vores Cyclone, så vi sparer en del 
brændstof. Det er bare en meget 

stærk og pålidelig klipper med lave 
omkostninger.

David Henderson, Isle of Arann
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Major Eagle Wing sikrer perfekt mulchning under de vanskeligste forhold. Denne mulcher til store 
arealer er udviklet til effektiv mulchning med høj kapacitet af arealer, der sjældent bearbejdes 
(militært øvelsesterræn, brakarealer, lufthavne osv.). Den praktiske og robuste konstruktion samt de 
lave vedligeholdelsesomkostninger er de vigtigste argumenter for denne alsidige mulcher..

type 490eW

totalbredde 5,10m knivhastighed 89m/s

klippebredde 4.90m klippehøjde 24 - 410mm

transportbredde 2,30m vægt 2750 kg

transporthøjde 2,25m vingernes arbejdsvinkel 90° Up, 20° Down

antal rotorer 3 Hovedgear 120 HK permanent

antal knive 9 rotorgearkasse 75 HK permanent

kraftbehov 90-180 HK vidvinkel Pto V 80 Wide Angle

omdr/min 1000 rotor Pto T 60 Slip Clutch

standardudstyr

 9 3 knive på hver rotor

 9 4 gearkasser. Alle med glidekobling.

 9 2 års garanti på gearkasser.

 9 Vidvinkel PTO aksel 80 grader..

 9 Trafiklysudstyr og rotorblink

 9 24 PR jetdæk. Forhindrer punktering

 9 Højdeindstilling. Bagerste stempler.

 9 Tallerken under knivene.

 9 Flydende ophæng trækstang.

 9 15 cm overlapning af knivene. 
Forhindrerstriber.

Drevet består af 4
tandhjulsudvekslinger. Hvert
klippeelement har sin egen
glidekobling. Ved hjælp af 
denne konstruktion undgås 
overbelastning af drevet,
hvilket især er vigtigt under
mulcherens 
særdeles vanskelige 
anvendelsesbetingelser.
Det raffinerede drev sikrer en
perfekt jordfølgning. (fra –20° 
til 90° i transportstilling)

Tunge
støttefødder

Rotorblink

Lys

Robuste
aksler

Transportsikring og
klippehøjde 
indstillelig

24 PR
11.5 x 15
Jetdæk

Uafhængigt
bevægelige
udliggere

Gummiklodser
buffer
vedligeholdelsesfri

Tung akseludførelse

Hver Rotor har 3
stone knive Fritvingende
på hærdet
bøsning

Eagle Wing Topper
Den grønne græslinie.
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Major 7FTGDX-HD, 9FTGDX-HD og 909HD 3-punkts klipper er en 
meget robust og stærk rotorklipper. Knivene roterer med meget 
høj hastighed. Venstre og højre om.  

Frit svingende dobbelt knive. Svinger i hærdet bøsning. 
Meget stor overlapping, da knivene har modsat af hinanden 
rotation.  Maskinen er beskyttet med gummikoblinger 
mellem gearkasserne. De frit svingende knive kan undvige 
fremmed legemer. Og PTO akslet er sikret med springbolt eller 
glidekobling.

Liftmonteret maskine, som arbejder helt ude 
ved siden af traktoren, således man undgår 
kørerspor. 

Hydraulisk sving til og fra arbejdsstilling - 
Svinger bagud i transportstilling.

Klipning af brak - afpudsning af græsmarker 
og frøgræsmarker mv. med stor hastighed. 

3-punkts klipper
Stærk rotorklipper

Side Monteret græsklipper
til 3 punkts ophæng

type 7ftgDX-HD 9ftgDX-HD 9ftgDX-HD-fm 909 HD

total bredde 2,30m 2,90m 2,90m 2,90m

arbejdsbredde 2,10m 2,70m 2,70m 2,70m

antal rotorer 2 2 2 2

antal knive 8 8 8 8

kraftbehov 40-70 HK 40-120 HK 40-120 HK 50-120 HK

omdr/min 540 540 1000 1000

knivhastighed 87m/s 111m/s 111m/s 111m/s

klippehøjde 50-250mm 50-250mm 50-250mm 50-250mm

vægt 370kg 490kg 490kg 560kg

type 800sm-HD 900sm-HD

total bredde 4,40m 4,50m

transportbredde 2,22m 2,22m

arbejdsbredde 2,40m 2,80m

antal rotorer 2 2

antal knive 8 8

kraftbehov 45 – 120 HK 55-120 HK

omdr/min 540 540

knivhastighed 100m/s 111m/s

klippehøjde 50-250mm 50-250mm

vægt 550kg 640kg

standardudstyr

 9 Arbejder helt offset

 9 Uafhængig klippeorgan

 9 Robust pivot/træk

 9 Gummikobling mellem 
gearkasser

 9 Sikkerhedsbolt & friløb i 
PTO

 9 Hydraulisk offset kontrol

 9 Hydraulisk påkørselssikring

 9 Dobbelt fritsvingende 
stålknive

 9 88mm overlapning af 
knivene

Kraftige dobbelt knive svinger frit i hærdet 
bøsning. Tallerken under knivene, forhinder 
knivene i at gå i jorden. 

Hydraulisk påkørselssikring. Fjederophæng 
sikrer at maskinen kan følge markens konturer.

standardudstyr

 9 Kraftige gearkasser

 9 Gummikoblinger mellem 
gearkasser. Beskytter gear 
og absorberer vibrationer

 9 PTO med springbolt eller 
glidekonling
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Her er man helt fri for kørespor. Indstilling fra transport og til 
arbejdsstilling foregår fra førersædet. Sideled på model 1200 
går automatisk ned/op, når maskinen skal fra transport og til 
arbejdsstilling. 

Dobbelt frit svingende knive er standard. Robuste gearmaskiner 
( ingen remme ) med 2 & 3 rotorer. Gummikoblinger på 
kardantrækket beskytter gearkasserne. 

Rotorerne arbejder modsat hinanden, således der er en 
knivoverlapning på 75mm ( ingen striber) Tallerken under hver 
rotorarm. 

Den nye Major MJ38-540 Flex wing er en tre 
punkt ophængt maskine, som kan foldes 
hydraulisk til en transportbredde på kun 2.30 m.

Major MJ38-540 er robust konstrueret. 
Transmissionen med pto-aksler er Beskyttet 
og CE godkendt. Vingerne løftes hydraulisk til 
transportstilling.

Rotorklipper
Bugseret

Flex Wing 
Rotor klippere

type 9ftgD-HD 12ftgDW-HD

total bredde 4,14m 4,62m 

transportbredde 2,90m 2,60m 

arbejdsbredde 2,70m 3,60m

antal rotorer 2 3

antal knive 8 12

kraftbehov 40-110 HK 40-120 HK

omdr/min 540 540

knivhastighed 77m/s 70m/s

klippehøjde 50-205 mm 50-205 mm

vægt 650 kg 1.240 kg

standardudstyr

 9 Gummikoblinger mellem gear kasser.

 9 Glidekobling eller sikkerhedsbolt i PTO + friløb

 9 Underplader forhindrer skalpering af græsset

 9 88 mm overlapning af knivene forhindrer 
striber

 9 Frit svingende knive - svinger på hærdet 
bøsning - og rotorarm I fjederstål

 9 Billig i vedligehold.

Vingernes arbejdsstilling -15 + 25 grader så 
markens konturer kan følges. 

Venstre & højre roterende dobbelt knive, 
svinger frit i hærdet bøsning, på en dobbelt 
rotorarm, I fjederstål. Underplade/tallerken og 
glidesko forhindrer skalpering af græsset.

type mJ38-540

total bredde 5,60m 

transportbredde 2,30m

arbejdsbredde 5,50m

antal rotorer 6

antal knive 24

kraftbehov 60-160 HK

omdr/min 1000

knivhastighed 74m/s

klippehøjde 50-250 mm

vægt 1395 kg

Sikkerhedsbolt og friløb i PTO 
aksel. Trækstangen er med fjeder 
og gummiklods, som bevirker 
en glidende kørsel over ujævn 
terræn. 

Klippehøjden indstilles fra 
førersædet på bagerste stempel. 
(Stempelstop indstilles efter den 
ønskede klippehøjde.)
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Major CS Pro er en robust og fleksibel allround 
rotorklipper til mange opgaver. Ideel til såvel 
kraftig vegetation, som langt, kort eller fint græs. 

Med patenterede dobbeltskærs knive kræver 
denne klipper færre hk end en tilsvarende 
slagleklipper. Anvendelse af Strenx™ 700 MC 
højstyrkestål i fremstillingen gør klipperen robust 
og sikrer lang levetid.

type mJ65-150 mJ65-150f

arbejdsbredde 1,45m 1,45m

transportbredde 1,56m 1,56m

kraftbehov  20 HP 20 HP

rPm/min 540 1000

klippehøjde 10-85mm 10-85mm

antalrotorer 2 2

antal knive 8 8

vægt 290kg 310kg

knivhastighed 82 m/s 82 m/s

standardudstyr

 9 Varmgalvaniseret finish

 9 Unikke dobbelt-bioknive, der klipper og 
mulcher optimalt

 9 Færre dele og lavere serviceomkostninger 
end tilsvarende slagleklippere

 9 Heavy Duty bærerulle i fuld bredde bag 
klipperen

 9 Kan enten monteres i front- eller baglift 
(skal ordres)

 9 En ægte allround-klipper til alle typer 
græs og naturpleje. Kan også anvendes til 
afpudsning af stub.

CS Pro
HD græsklipper og afpudser til kompakttraktorer

General Manager

MARTIN Keane

+ 353 (0) 9496 30572
mkeane@major-equipment.com

Ventes
Mainland Europe 

JOHANNES BallaST

+31 (0) 6389 19585
jballast@major-equipment.com
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major equipment intl ltd
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major equipment ltd

Major Ind. Estate, Heysham, 
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major equipment intl ltd (eU)
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