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Major Contoura kombinerar hållbarhet med smidighet, vilket resulterar i en fantastiskt mångsidig 

gräsklippare för kuperad terräng. Den här gräsklipparen är anpassad för traktorer på 45  hk och 

uppåt, och ger ett strålande klippresultat på både ruff, fairway och idrottsplaner.

Tack vare Contouras svängbara ram med självinriktande sfäriska lager följer gräsklipparen markens 

konturer och klipper enkelt och effektivt. Växellådan ser till att knivarna håller en jämn hastighet på 

76 m/s och de långa valsarna ger ett jämnt resultat med snygga ränder. 

Gräsklipparen är tillverkad av höghållfast och galvaniserat Strenx™ 700MC-stål som gör att den kan 

prestera på topp under väldigt lång tid.

Contoura Series 2 klipper med precision tack vare hållbara 5 mm knivar av borlegerat stål som enkelt 

slipas när de börjar tappa skärpan, så att de kan användas ytterligare en tid.  

Standardfunktioner

 9 Den unika svängbara ramen gör att klippenheterna med lätthet följer markens konturer

 9 Helgalvaniserad för ännu längre livslängd

 9 Nollsvängningsförmågan gör att du kan ta snäva svängar eller klippa gräset runt hinder utan att 

skada gräsmattan

 9 Fullbreddsvalsarna följer markens ojämnheter för att ge ett jämnt klippresultat, även i den mest 

utmanande terräng

 9 Den växeldrivna drivlinan eliminerar problem förknippade med remdrivna gräsklippare

 9 Invändiga kullager med tätning ger komplett skydd mot fukt och jord

 9 Två knivsystem i ett: med en enkel justering omvandlas kniven från fast kniv till svängande kniv.

 9 Jämn fördelning av klipprester

 9 3 års garanti från MAJOR

Modell MJ76-360

Total bredd 3,71m

Arbetsbredd 3,60m

Transportbredd 2,31m 

Effekt (hk)  45-75 

Kraftuttag varv/min 540 

Klipphöjd 10-100mm 

Rotor 6 

Knivar 24

Vikt 1.580 kg

Knivspetshastighet 76m/s 

Klipphastighet (ha/h vid 11 km/h) 15 min / 1 ha

Video

Contoura Valsgräsklippare
Med vingar, traktordragna

”Major Contoura lämnar efter sig väldigt finfördelade klipprester 
som snabbt absorberas av gräsmattan. Vi slipper bekymra oss 
om remmar som glider av eller justera remspänningen med 
jämna mellanrum under säsongen.  Eftersom Contoura är 
galvad står den emot korrosion. Major Contoura är perfekt för 
entreprenörer inom markskötsel som behöver en maskin som 
klarar stora ytor i kuperad terräng.”
NicKy GReNe, GReNe SpoRTSGRouNdS LTd, 
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