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Synergy Tondeuse rotative
På Kubota - John Deere - Iseki og Shibaura

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“ Video

Synergy-drivline- og knivkonfigurationer

Fin kniv; standard på 
MJ62-170

Twist blade; standard on 
MJ62-190

MAJOR Synergy-frontklipperen er en effektiv og driftssikker erstatning for de fabriksmonterede 
klippere, der leveres med basismaskiner fra John Deere 1400/1500, Kubota F Series, Shibaura, 
Iseki og andre producenter.

Enestående klipning og brugervenlig drift gør Synergy-dækket til det oplagte alternativ til 
frontmonterede slagleklippere. 

MAJOR Synergy er ideelle til sportsarealer, 
skoler, parker, golfbaner og andre områder 
med fin græsbelægning. Systemet med tre 
rotorklinger med 150 mm (6”)-overlapning 
giver en præcis og ensartet klipning.

Den høje rotationshastighed på 
knivspidserne kombineret med fire knive 
pr. rotor sikrer en effektiv findeling af 
det afklippede materiale og forebygger 
klumper. 

Synergy-dækket klarer mange forskellige 
arbejdsopgaver lige fra tung græstørv til 
både våde og tørre plæner uden problemer. 
De bageste valser i fuld bredde forebygger 
skalpering og efterlader en professionel, 
visuel stribet finish.

Det er muligt at vælge mellem to typer knive. Den ene type er med skarpe, lige kanter og er 
beregnet til at udføre et rent snit på fine plæner og sportspladser med krav om høj finish. Den 
anden type er mulchingknive til mere almindelige klippeopgaver og naturpleje.

Synergy er udstyret med enkel højdejustering fra 10 til 110 mm samt geardrevne rotorer. Det er 
meget driftssikkert og kræver begrænset vedligeholdelse. 

Klipperen har færre sliddele og ikke noget bælte, der skal strammes. Det er en driftssikker og 
omkostningseffektiv løsning til landskabs- og arealpleje. 

Skjoldet er galvaniseret og beskyttet optimalt mod korrosion, så levetiden er ekstra lang. 

Type MJ62-170 MJ62-190

Total bredde 1,79m 2,00m

Arbejdsbredde 1,70m 1,90m

Kraftbehov 20 HK 20 HK

Omdr/min 2000 2000

Klippehøjde 10-110mm 10-110mm

Antal rotorer 3 3

Antal knive 12 12

Vægt 296kg 311kg

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

Standardudstyr
 9 Klippebredder på 1,7 m og 1,9 m med 

ensartet finish.
 9 Galvaniseret finish
 9 Justerbare drejehjul
 9 Justerbare bagvalser med 

forseglede indvendige lejer
 9 Støddæmpende koblinger mellem 

gearkasserne
 9 Udvalg af knivsæt - fine knive eller 

drejede knive til ekstra bioklip
 9 Jævn fordeling af det afklippede 

materiale


