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Synergy Front maaidek
Cirkelmaaier voor Kubota, John Deere, Iseki en Shibaura
Synergy Front maaidek
voor Kubota, John Deere, Iseki en Shibaura

Synergy Messensetkeuze

Fijne grasmessen op beide modellen, 
en standaard voorzien van extra mulchmessen

De MAJOR Synergy-frontcirkelmaaier is een hoogwaardige vervanging van in de fabriek 
gemonteerde maaiers die geleverd worden met John Deere 1400/1500, Kubota F-Series, 
Shibaura, Iseki en andere machines.  Dankzij een buitengewoon maairesultaat en gemakkelijk 
onderhoud is het Synergy-dek een alternatieve keuze voor frontklepelmaaiers.  Deze machines 
zijn ideaal voor sportvelden, bermen, scholen, parken, golfbanen en andere grasvelden. 
Het messysteem met drie rotoren met een overlap van 150 mm biedt een nauwkeurig en 
gelijkmatig maairesultaat.

De hoge messnelheden in combinatie 
met vier messen per rotor zorgen voor 
een intensieve verhakseling van materiaal 
zonder kluitvorming.

Om het even of het gaat om zwaar gras, 
ongelijk terrein of natte en droge gazons, het 
Synergy-dek is met gemak opgewassen 
tegen diverse omstandigheden.

De zeer brede achterrol voorkomt schade 
aan de zode en biedt een professioneel 
gestreepte afwerking. 

Er kan uit twee messensets gekozen worden. 
De fijne grasmessen met afgeronde 
randen voor een zuiver maairesultaat 
zijn perfect voor sportterreinen en velden 
die een smetteloze afwerking vereisen. 

De pendelende kruiselingse mulchmessen zijn geschikt voor extra zware klussen. Met een 
gemakkelijk instelbare maaihoogte van 10-110 mm en rotoren met tandwielkastaandrijving 
is de Synergy een betrouwbare maaier die weinig onderhoud vraagt.  Deze maaier heeft 
minder slijtonderdelen en geen riemen die gespannen moeten worden en is daarom de 
kostenbesparende oplossing voor uw terreinbeheer.  De behuizing is thermisch verzinkt voor 
optimale bescherming tegen corrosie en biedt zo een waarborg voor uw investering.

Model MJ62-170 MJ62-190

Totale breedte 1,79m 2,00m

Werkbreedte 1,70m 1,90m

kW 15 kW 15 kW

Toerental 2000 2000

Maaihoogte 10-110mm 10-110mm

Rotoren 3 3

Aantal messen 12 12

Gewicht 296kg 311kg

Snelheid 70-85m/s 75-91m/s

Standaard uitvoering
 9 Werkbreedtes van 1,7 m en 1,9 m om 

met hoge capaciteit te maaien

 9 Thermisch verzinkte afwerking

 9 Verstelbare zwenkwielen

 9 Verstelbare achterste rol met inwendige 
afgedichte rollagers

 9 Schokabsorberende koppelingen 
tussen tandwielkasten

 9 Messensetkeuze; grasmes of 
pendelmes voor extra mulch

 9 Gelijkmatige verspreiding van gemaaid 
materiaal

Hij is ideaal geschikt voor rugbyvelden omdat hij overweg kan met 
de klei en het slijk dat naar onze ervaring kooimaaiers beschadigt. 
De kwaliteit van het maaibeeld is uitmuntend. Het veld wordt 
tegelijk gewalst, waardoor het grasveld vlak wordt en er een mooi 
gestreept effect ontstaat. Deze maaier is sterk genoeg voor elke 
taak.“Willie Byrne, GroundsMan, Greystones ruGBy CluB
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