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De Major Contoura combineert duurzaamheid en flexibiliteit voor een uitzonderlijk veelzijdige 
maaioplossing op golvend terrein.  Geschikt voor tractoren van 45 pk en meer levert deze 
maaier een hoogwaardige afwerking op uitdagend rough en fairways van golfbanen alsmede 
sportvelden.

Een multi-draaiend frame met zelfstellende conische lagers zorgt ervoor dat de Contoura de 
grond eenvoudig en efficiënt kan volgen.  De aandrijflijn van de transmissie levert consistent 
hoge mespuntsnelheden van 76 m/s en rollen over de volledige lengte zorgen voor een vlakke 
en gestreepte afwerking. 

Gemaakt van hoogwaardig Strenx™ 700MC-staal en gegalvaniseerd is de Contoura-maaier 
een uitzonderlijke maaier die gebouwd is voor duurzaamheid en prestaties. De Contoura 
Series 2 biedt geweldig precisie-maaien met duurzame boriumstalen messen van 5 mm die 
eenvoudig kunnen worden geslepen voor een nog langere levensduur.

Standaard uitvoering
 9 Uniek draaiframe zorgt ervoor dat de maaidekken de grondcontouren eenvoudig 

kunnen volgen
 9 Volledig gegalvaniseerde afwerking voor nog langere levensduur van de machine
 9 Zero-turn-functie maakt scherpe bochten of maaien rond obstakels zonder 

beschadiging van het terrein mogelijk
 9 Rollen over de volledige breedte volgen glooiingen om te zorgen voor een gelijkmatig 

maairesultaat, zelfs op de meest uitdagende terreinen
 9 Aandrijving via tandwielen voorkomt problemen die vaak voorkomen bij maaiers met 

V-snaar aandrijving
 9 Interne rollagers bieden volledige bescherming tegen vocht en zand
 9 Twee messystemen in één; een eenvoudige aanpassing maakt van een vast mes 

een slinger mes.
 9 Gelijkmatige verspreiding van gemaaid materiaal
 9 3 jaar MAJOR-garantie

Model MJ76-360

Totale breedte 3,71m

Werkbreedte 3,60m

Transportbreedte 2,31m 

kW 33-55 kW

Toerental 540 

Maaihoogte 10-100mm 

Rotoren 6 

Aantal messen 24

Gewicht 1.580 kg

Snelheid 76m/s 

Capaciteit @ 11km/hr 15 min / 1 ha

Video

Contoura Roller Mower
Opklapbare cirkelmaaier, getrokken uitvoering

“De Major Contoura zorgt voor zeer kort gemaaid gras dat 
snel in het oppervlak verdwijnt. We hoeven ons geen zorgen 
te maken dat de V-snaren slippen of dat de spanning tijdens 
het seizoen moet worden bijgesteld. Een gegalvaniseerde 
Contoura betekent dat deze bestendig is tegen corrosie. De 
Major Contoura is een ideale machine voor terreinbeheerders 
die op zoek zijn naar hoge output op een golvend terrein.”
Nicky GreNe, GreNe SportSGrouNdS Ltd, 
co Limerick, ierLaNd“


