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Betrokkenheid bij 
het milieu 

Wij gebruiken de meest moderne en efficiënte 
productiemethoden om onze impact op het milieu 

te beperken. Zo worden onze machines voorzien 
van waterverdunbare verf wat de uitstoot van 

koolwaterstoffen en vervuiling door schadelijke 
verfresten voorkomt. En wij gebruiken 

gerecycleerd papier  uit onze kantoren voor 
het verpakken van reserveonderdelen. 

Meer over ons milieubeleid vindt 
u op onze website. 

Meer 
dan 40 jaar 

ontwikkeling 
en productie van 

professionele 
grasmaaiers

Waarom kiezen voor MAJOR

Over SWIFT Rollermowers

Als marktleider op het gebied van tractor aangedreven maaimachines hechten we veel 

waarde aan het ontwikkelen van betrouwbare, robuuste en probleemloze grasmaaiers. Met 

meer dan 40 jaar ervaring in het ontwikkelen en produceren van kwalitatief hoogwaardige 

machines blijven wij eersteklas machines produceren voor het onderhouden van openbaar 

groen, sportterreinen, voetbal- en polovelden, racebanen, parken  en het gebruik op 

luchthavens en bij graszodenkwekerijen. 

Onze machines staan bekend om hun efficiëntie en duurzaamheid waardoor de 

stilstandtijd van de machine beperkt is en u kunt besparen op uw onderhoudskosten.

De MAJOR Swift Rollermowers zijn licht! Tot wel 25% lichter dan hun voorgangers waardoor

ze nu op kleinere compacte tractors kunnen worden gebruikt. Dit gaat zeker niet ten 

koste van de stevigheid omdat ze gemaakt worden van Optim™ hoogwaardig staal dat 

veel sterker maar ook veel lichter is dan het van oudsher gebruikte staal. 

De transportbreedte van de machines bedraagt 2.0m (2.3 m bij de MJ70-320 modellen) 

waardoor ze veilig over smalle wegen vervoerd kunnen worden en ook smalle terreinen 

makkelijk toegankelijk zijn.

Onze agrarische achtergrond 

weerspiegelt zich in de 

hoge betrouwbaarheid 

en duurzaamheid van 

elke machine in ons 

assortiment.  
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MajorMachinery

MajorMachinery

@MajorMachinery

Social Media
We gebruiken verschillende kanalen om u te informeren over het laatste nieuws, video’s, 

foto’s en productinformatie van nieuwe producten. Bezoek ons voor meer informatie:

MajorMachinery

MajorMachinery

@MajorMachinery

QR-codes voor productvideo’s
In deze catalogus vindt u QR-codes. Als u op uw smartphone 

een app voor het scannen van QR-codes heeft  geïnstalleerd, dan 

kunt u met uw smartphone de QR-code in de catalogus scannen 

waarna u rechtstreeks naar de online productvideo’s wordt geleid.

Uw lokale MAJOR dealer
Om ervoor te zorgen dat u het beste advies en efficiënte ondersteuning krijgt, besteden 

we veel zorg aan het selecteren van onze dealers. Bezoek onze website www.major-

equipment.com en klik op het tabblad ‘Dealers’. Selecteer uw land en sector om de dealer 

bij u in de buurt te vinden.

Kies uw maaimachine
Gebruik deze tabel om de meest geschikte maaier te vinden voor uw toepassingen. Heeft 

u nog vragen of wilt u graag advies? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag 

verder!

Inhoudsopgave

Swift Vaste 
p.6 

Opklapbare 
p. 8 

Opklapbare 
p. 10 

Frontmaaier 
p. 12 

Tri-Deck
 p.14

Synergy 
p. 16  

3-puntsuitvoering 3-puntsuitvoering Getrokken uitvoering Vast en opklapbaar Getrokken uitvoering Mower Deck

Vliegvelden • • •
Industrieterreinen • • • • •
Golfbanen • • • • •
Openbaar groen • • • • • •
Parken • • • • • •
Polovelden • • • •
Racebanen • • • •
Schoolterreinen • • • • •
Sportvelden • • • • • •
Graszodenkwekerijen • • •

• Aanbevolen product voor deze toepassing

Toepassing

Type 
maaier

Scan de 
QR code 

Swift Vaste Cirkelmaaier (3-puntsuitvoering)       6

Swift Opklapbare Cirkelmaaier (3-puntsuitvoering)    8

Swift Opklapbare Cirkelmaaier (getrokken uitvoering)   10

Swift Frontmaaier (vast en opklapbaar)      12

Tri-Deck 3-delige Cirkelmaaier (getrokken uitvoering)   14

Synergy Cirkelmaaier         16

Universele maaier         18

Cyclone Cirkelmaaier (3-puntsuitvoering)     20

Grass Slasher / Jungle Buster / Grasland Bloter (3-puntsuitvoering)  22

Grasland Bloter (3-puntsuitvoering in verstek) / Grasland Bloter   24

(getrokken uitvoering)   

Flex Wing Grasland Bloter                 26
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Eenvoudige en snelle hoogteverstelling

De tandwielaandrijving voorkomt schade en problemen 

aan de maaier t.o.v. maaiers met v-snaaraandrijving 

Interne kegellagers bieden bescherming tegen vocht en 

De rollen over de volledige breedte van de maaier 

zorgen ervoor dat de maaier de contouren van het 

maai-oppervlak perfect volgt en er een professionele 

gestreepte afwerking ontstaat.

Slangkoppeling voor het reinigen van de maaier (geldt 

voor alle Swift maaiers)

Optionele schraper  (geldt voor alle Swift maaiers)

Ook beschikbaar als frontmaaier; zie pagina 12

Aandrijving d.m.v. tandwielkasten

Twee messystemen in één

Smeer 
punt

Afneembaar 
roleinde

M12 
Inbusbout

Lager
afdichting

Kegellagers

Wisser
afdichting

Interne rollagers (op alle MAJOR Swift en 
Synergie maaiers)

Hoogteverstelsysteem

Roller Mowers 
Vaste Cirkelmaaier, 3-puntsuitvoering

De MAJOR vaste cirkelmaaier in 3-puntsuitvoering is een duurzame en 

betrouwbare maaier die weinig onderhoud vraagt. De maaier is daardoor 

zeer geschikt voor intensief gebruik in het onderhoud van openbaar 

groen, voetbalvelden, sportvelden, parken en particuliere landgoederen. 

De maaier is makkelijk te koppelen aan de tractor, waardoor er snel en 

efficiënt gewerkt kan worden. De maaihoogte kan eenvoudig versteld 

worden van 10mm tot 150mm. Dit maakt het model tot een heel 

veelzijdige maaier.

Modellen MJ70-190, MJ70-240

Scan de 
QR code 

We gebruiken al jaren een 

MAJOR Swift maaier voor alle 

maaiwerkzaamheden. De maaier 

is zo goed gebouwd dat we onder 

de moeilijkste omstandigheden 

kunnen maaien met steeds een 

uitstekend resultaat

Peter Killeen, Killeen Sports Grounds

‘ ‘

Productspecificaties

Model MJ70-190 MJ70-240

Totale breedte 2,0m 2,5m

Werkbreedte 1,9m 2,40m

Transportbreedte 2,0m 2,5m

kW 18-52 kW 22-60 kW

Toerental 540 540

Maaihoogte 10-150mm 10-150mm

Rotoren 3 4

Aantal messen 6 8

Gewicht 465kg 570kg

Snelheid 75 m/s 75 m/s

Capaciteit @ 11km/
hr 28 min / 1 ha 22 min / 1 ha
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De MAJOR opklapbare cirkelmaaier in 

3-puntsuitvoering is een maaier met een hoge 

capaciteit, geschikt voor het onderhouden van 

parken, sportterreinen en –velden. De hoge snelheid 

van de messen van 90m/s zorgt voor een zuigkracht, 

waardoor het gras voor het maaien wordt opgetild. 

De rollen zorgen voor een professionele gestreepte 

afwerking. De vleugels klappen netjes in achter de 

tractor waardoor het transport veilig is en ook moeilijk 

bereikbare terreinen met de maaier toegankelijk zijn. 

Standaard uitgerust met Walterscheid aftakassen

Veilig transport door vleugelvergrendeling

Zit compact achter de tractor wat het maaien 

vergemakkelijkt en kleinere draaicirkels mogelijk maakt

Twee messystemen in één; met een eenvoudige 

aanpassing verandert u van vast mes in slingermes

De maaier is gemaakt van Optim™ hoogwaardig staal. 

Hierdoor is de maaier lichter dan gelijksoortige maaiers 

met behoud van kwaliteit.

Efficiënte en duurzame ledverlichting

Modellen MJ70-320, MJ70-410, MJ70-550

Roller Mowers 
           Opklapbare cirkelmaaier, 3-puntsuitvoering

Wegverlichtingskit

Interne rollagers (op alle MAJOR Swift en 
Synergie maaiers)

Scan de 
QR code 

Productspecificaties

Model MJ70-320 MJ70-410 MJ70-550

Totale breedte 3,30m 4,20m 5,60m

Werkbreedte 3,20m 4,10m 5,50m

Transportbreedte 2,30m 2,00m 2,00m

kW 30-67 kW 37-75 kW 52-89 kW

Toerental 540 540 540

Maaihoogte 10-150mm 10-150mm 10-150mm

Rotoren 5 6 8

Aantal messen 10 12 16

Gewicht 910kg 1060kg 1280kg

Snelheid 90 m/s 90 m/s 90 m/s

Capaciteit @ 
11km/hr 17 min / 1 ha 13min / 1 ha 10 min / 1 ha

In het verleden hebben 

we diverse maaiers 

gebruikt, maar de 

MAJOR Cirkelmaaier 

MJ70-550 geeft absoluut 

de beste afwerking. 

We kunnen hiermee 

6 hectare per uur 

maaien. Bovendien is de 

maaikwaliteit uitstekend 

en is de maaier zeer 

betrouwbaar

Gordon McMurdo, 

Directeur bij Albar Turf

‘

‘

Smeer 
punt

Afneembaar 
roleinde

M12 
Inbusbout

Lager
afdichting

Kegellagers

Wisser
afdichting
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Cutomer tes-
timoniaml

‘
Veilig transport door efficiënte ledverlichting 

en volledig geremde uitvoering

Hefsysteem vermijdt obstakels en 

stoepranden

Transportbreedte 2,0 m

Standaard uitgerust met Walterscheid 

groothoekaftakas 

Maait verschillende grashoogtes

Modellen MJ70-410T, MJ70-550T

Roller Mowers 
Opklapbare cirkelmaaier, getrokken uitvoering

2.0m transportbreedte

Interne rollagers (op alle MAJOR Swift en 
Synergie maaiers)

Scan de 
QR code 

Smeer 
punt

Afneembaar 
roleinde

M12 
Inbusbout

Lager
afdichting

Kegellagers

Wisser
afdichting

De MAJOR opklapbare cirkelmaaier in getrokken uitvoering combineert alle 

functionaliteiten en voordelen van de 3-puntsuitvoering met de professionaliteit 

van een getrokken machine. Deze maaier is ideaal voor onder andere aannemers, 

gemeenten, graszodenkwekerijen en professionele gebruikers die grote afstanden 

tussen de te maaien terreinen moeten afleggen.

Voor veilig en rechtmatig transport over openbare wegen is de maaier volledig 

geremd en voorzien van hoogwaardige ledverlichting. Dit in tegenstelling tot 

soortgelijke maaiers op de markt. Bovendien kunnen deze maaiers tijdens 

wegvervoer worden opgetild om obstakels zoals stoepranden te vermijden, 

zonder dat de tractor niet hoeft te stoppen.

Vanaf het moment dat ik deze 

machine in een demo zag, werd ik op 

slag verliefd! Rubberen koppelingen 

beschermen de aandrijving en de 

tandwielkasten. Deze machine is 

ontwikkeld om intensief gebruik te 

combineren met een lange levensduur 

en is daarom onverwoestbaar!

Dave Hannam , Surf Coast Shire, Australië

‘ ‘

Productspecificaties

Model MJ70-410T MJ70-550T

Totale breedte 4,20m 5,60m

Werkbreedte 4,10m 5,50m

Transportbreedte 2,00m 2,00m

kW 37-75 kW 52-89 kW

Toerental 540 540

Maaihoogte 10-150mm 10-150mm

Rotoren 6 8

Aantal messen 12 16

Gewicht 1390kg 1585kg

Snelheid 90 m/s 90 m/s

Capaciteit @ 11km/hr 13 min / 1 ha 10 min / 1 ha

10
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Roller Mowers 
Frontmaaier, vaste en opklapbare uitvoering

De MAJOR Frontmaaier is er zowel in een vaste als in een opklapbare 

uitvoering en is geschikt voor het maaien van verschillende terreinen 

waaronder militaire bases, vliegvelden en racebanen. 

Vanuit de tractorcabine heeft men 100% zicht over de maaier wat deze 

maaier zeer geschikt maar voor terreinen waar zicht belangrijk is. De 

MAJOR frontmaaier kan gecombineerd worden met een achtermaaier 

voor meer effectiviteit en maaicapaciteit. Voor smallere doorgangen 

kunnen delen van de opklapbare uitvoering ingeklapt worden.

Modellen MJ70-190F, MJ70-240F, MJ70-320F, MJ70-410F

Interne rollagers (op alle MAJOR Swift en 
Synergie maaiers)

2 messystemen in 1: vast mes en 
slingermes

2,40 mtr frontmaaier

Transport stand

Scan de 
QR code 

Geen bandensporen in het maaiveld

De tandwielaandrijving voorkomt schade en 

problemen aan de maaier t.o.v. maaiers met 

v-snaaraandrijving 

Interne kegellagers bieden bescherming tegen 

vocht en vuil

De rollen over de volledige breedte van 

de maaier zorgen ervoor dat de maaier de 

contouren van het maai-oppervlak perfect 

volgt en er een professioneel gestreepte 

afwerking ontstaat.

Robuuste banden (6 ply) op de wielen 

garanderen en langere levensduur

Smeer 
punt

Afneembaar 
roleinde

M12 
Inbusbout

Lager
afdichting

Kegellagers

Wisser
afdichting

Iedere week maaien wij 52 voetbalvelden en 

rijden we hiervoor 240km per week, tussen de

verschillende locaties. Het is essentieel dat 

onze machine aan deze vereisten kan voldoen.

Onze MAJOR maaier is hiervoor sterk genoeg 

en maait uitstekend.

Stefan Westerkamp, Barssel, Duitsland

‘ ‘

Productspecificaties

Model MJ70-190F MJ70-240F MJ70-320F MJ70-410F

Totale breedte 2,00m 2,50m 3,30m 4,20m

Werkbreedte 1,90m 2,40m 3,20m 4,10m

Transportbreedte 2,00m 2,50m 2,30m 2,00m

kW 18-52 kW 22-60 kW 30-67 kW 37-75 kW

Toerental 1000 1000 1000 1000

Maaihoogte 10-150mm 10-150mm 10-150mm 10-150mm

Rotoren 3 4 5 6

Aantal messen 6 8 10 12

Gewicht 450kg 535kg 905kg 1100kg

Snelheid 90 m/s 90 m/s 87 m/s 87 m/s

Capaciteit @ 11km/hr 28 min / 1 ha 22 min / 1 ha 17 min / 1 ha 13 min / 1 ha
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Cutomer tes-
timoniaml

‘

DECKTRI-

De MAJOR TDR maaiers zijn, met hun werkbreedte van 4.9m en 6.1m, marktleider 

op het gebied van maaiers voor brede en grote terreinen. De gepatenteerde 

3-puntsophanging zorgt ervoor dat de machine oneffenheden in het terrein 

moeiteloos volgt zonder te kort te maaien. 

De messen roteren synchroon in tegengestelde richting met een overlap 

van 75mm en garanderen zo een perfecte afwerking. In kort gras zorgt 

deze maaier, net als een kooimaaier, voor een professionele gestreepte 

afwerking. De tandwielaandrijving maakt ook het maaien onder moeilijkere 

maaiomstandigheden mogelijk. De vleugels van de maaier zijn opklapbaar in 

een hoek van 90° waardoor de transportbreedte 2,5m is.

Veilig transport door efficiënte 

ledverlichting 

Interne kegellagers bieden bescherming 

tegen vocht en vuil

Standaard uitgerust met Walterscheid 

groothoekaftakas

Afstandsbediening is optioneel 

Het achterste maaidek is afneembaar en kan 

onafhankelijk worden gebruikt

De vleugels kunnen afzonderlijk worden 

bediend

Modellen TDR-16000, TDR-20000

Roller Mowers 
3-delige cirkelmaaier  in getrokken uitvoering

2.5m transportbreedte

Led-wegverlichtingskit

Scan de 
QR code 

Ik was in eerste instantie sceptisch over wat de 

roterende messen in vergelijking met de rollen zouden 

doen. Maar na het zien van de resultaten bij andere 

gebruikers was ik overtuigd dat dit ook voor ons de 

beste maaier is. Ik waardeer vooral de rollen voor en 

achter, die zorgen voor zowel goede nivellering als 

voor een mooie gestreepte afwerking

Michael Irlam, Stobart Polo Club

‘ ‘

Productspecificaties

Model TDR16000 TDR20000

Werkbreedte 4,90m 6,10m

Transportbreedte 2,53m 2,53m

kW 48-75 kW 56-90 kW

Toerental 540 540

Maaihoogte 12-150mm 12-150mm

Rotoren 8 10

Aantal messen 16 20

Gewicht 2260kg 2675kg

Snelheid 76m/s 76m/s

Capaciteit @ 11km/hr 11 min / 1 ha 9 min / 1 ha

14
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Cutomer tes-
timoniaml

‘Deze innovatieve MAJOR Synergy Cirkelmaaier is speciaal geschikt om te 

gebruiken in combinatie met de Kubota F-Series, Shibaura, Iseki S-series, 

Ransomes HR300 en John Deere 1400/1500 Series II machines. 

De maaier is breed inzetbaar en geeft snel een professionele gestreepte 

afwerking zelfs op terreinen die met een v-snaar aangedreven maaier niet te 

maaien zijn. Het Optim™ hoogwaardige staal waarvan de maaier gemaakt 

is maakt deze maaier zeer sterk en duurzaam en ook licht en wendbaar. De 

zwenkwielen zorgen ervoor dat de maaier de contouren van het terrein goed 

kan volgen.

Modellen MJ61-175, MJ61-200

Mower Deck
Cirkelmaaier voor Kubota, John Deere, Iseki en 

Shibaura

Eenvoudig hoogteverstelsysteem

Synergie aandrijflijn met stand 
maaimessen

Scan de 
QR code 

Wij maaien de grasvelden van het 

Rookery Hall Hotel in Cheshire, Verenigd 

Koninkrijk. De MAJOR Synergy maaier 

biedt een mooie afwerking bij vrij hoge 

snelheden. De maaier heeft met zijn 

geweldige prestatie onze verwachtingen 

overtroffen.

Ian Whibberley, Flora-tec Ltd  

‘ ‘

Productspecificaties

Model MJ61-175 MJ61-200

Transportbreedte 1,75m 2,00m

Werkbreedte 1,62m 1,88m

kW 18 kW 20 kW

Toerental 2100 rpm 2100 rpm

Maaihoogte 0-118mm 0-118mm

Rotoren 3 3

Aantal messen 6 6

Gewicht 277kg 290kg

Snelheid 83 m/s 83 m/s

16

High-Performance messensysteem

Verstelbare zwenkwielen

Verstelbare achterste roller met interne 

kegellagers voor eenvoudig aanpassen van 

de gewenste maaihoogte

Zeer geschikt voor sportterreinen en 

parken  

Tandwielaandrijving; maait verschillende 

grashoogtes

Schokabsorberende koppelingen ter 

bescherming van de aandrijving

153 mm (6“) overlapping en een hoge 

snelheid van de messen
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Dit is een veelzijdige en wendbare maaier voor professioneel 

gebruik. Dankzij de duurzame scharnierconstructie is de 

maaier inzetbaar onder extreme omstandigheden. Zoals 

alle MAJOR-machines is ook de MAJOR Universele maaier 

een robuuste machine. 

Dankzij het rollensysteem volgt de machine tijdens het 

grasmaaien de contouren van de meest oneffen terreinen 

voor een perfecte afwerking.

Modellen OSM-1400, OSM-2000, 

Productspecificaties

Model OSM-1400 OSM-2000

Totale breedte 1,40 m 2,05 m

Werkbreedte 1,35 m 1,98 m

kW 29 kW 44 kW

Toerental 540 540

Maaihoogte 12-150mm 12-150mm

Rotoren 3 4

Aantal messen 6 8

Gewicht 685 kg 800 kg

Side-shift 1.56 m 1.56 m

Heggen snoeien 0 - 96° 0 - 96°

Taluut maaien 0 - -45° 0 - -45°

Aanspanning KAT II II

Een echte 

multi-tasker 

die nauwkeurig 

maait onder een 

hoek van 96° tot 

-45°, of geheel 

in verstek, of 

recht achter de 

tractor!

Scan de 
QR code 

Roller Mower
Universele maaier  

Het unieke gepatenteerde messensysteem zorgt ervoor dat 

de messen omhoog gaan zodra ze door een obstakel worden 

geraakt ter voorkoming van schade aan de tandwielen en de 

aandrijving.

Inwendige dubbele kegellagers ondersteunen de rollen 

tijdens het maaien

Zware tandwielkasten met rubberen koppelingen beschermen 

de maaier bij botsingen met obstakels

Eenvoudig hoogte-instelsysteem

Onderhoudsarme maaier met minder slijtagedelen dan een 

klepelmaaier

Geschikt voor het maaien van greppels, bermen en taluds 

maar ook voor het snoeien van heggen en struiken.

19
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De MAJOR Cyclone maaiers zijn ontwikkeld voor de 

werkzaamheden van een klepelmaaier, maar vereisen daarbij 

slechts een fractie van het vermogen en de brandstof ten 

opzichte van de klepelmaaier. 

Deze machines zijn sterk en robuust en kunnen 

daarom goed worden ingezet onder de zwaarste maai-

omstandigheden, zoals het maaien van wegbermen, van 

struiken en jonge boompjes, maar ook voor het verwijderen 

van stoppelgewassen inclusief maïs en koolzaadgewassen.

Modellen MJ30-200, MJ30-250, MJ30-300, MJ30-550

Shredder 
        Cirkelmaaier, 3-puntsuitvoering

Productspecificaties

Model MJ30-200 MJ30-250 MJ30-300 MJ30-550

Totale breedte 2,10m 2,65m 3,00m 2,30m

Werkbreedte 2,00m 2,50m 2,85m 5,50m 

Rotoren 3 4 3 6

Aantal messen 12 16 12 24

kW 22-134 kW 37-82 kW 60-134 kW 60-134 kW

Toerental 1000 540/1000 1000 1000

Snelheid 77.5m/s 75m/s 77.5m/s 77.5m/s

Maaihoogte 20-250mm 20-250mm 20-250mm 0-250mm

Gewicht 600kg 695kg 890kg 1900kg

Bij de productie van deze machines wordt er gebruik gemaakt 

van Optim-TM hoogwaardig staal. Deze staalsoort is veel sterker, 

waardoor de maaimachines minder wegen.

Scan the QR 
code to see 
a working 

video

Gedurende 7 dagen per week, 

24 uur per dag maait onze 

Cyclone maaier wegbermen. Zo 

wordt er in slechts 3 maanden 

tijd, 1.500 uren gemaaid. Wij 

kunnen bijna niet geloven hoe 

sterk deze maaier is!

Stuart Hall, Triple H Contracts 

‘ ‘

Kan zowel voor als achter de tractor gemonteerd worden (bij 

bestelling specificeren)

Gepatenteerde aandrijving

25% minder energie- en brandstofverbruik dan een 

vergelijkbare klepelmaaier

De schokabsorberende, geharde messen van verenstaal 

zorgen voor minder trillingen

Minder slijtage en onderhoud dan bij vergelijkbare 

klepelmaaiers
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De MAJOR Grass Slasher is een maaier met 1 rotor 

die heel geschikt is voor het maaien van ruige 

begroeiingen, zoals verwilderd grasland, paden in 

bossen, braakliggende terreinen enz. 

De 2 zware roterende messen kunnen materialen 

tot 30mm probleemloos verhakselen.  De maaier 

wordt door een breekbout in de aftakas beveiligd. 

De maaihoogte kan versteld worden via glijsloffen 

die extra breed zijn om niet in de bodem weg te 

zakken.

Grass Slasher 

Productspecificaties

Model 609SL

Totale breedte 2,10m

Werkbreedte 1,95m

Aantal messen 2

kW 18-90kW

Toerental 540

Snelheid 81m/s

Maaihoogte 50-250mm

Gewicht 413kg

Productspecificaties

Model 605JB

Totale breedte 1,95m

Werk breedte 1,70m

Aantal messen 3

kW 50-185kW

Toerental 1000

Snelheid 89m/s

Maaihoogte 50-185mm

Gewicht 810kg

Jungle Buster 
Robuust maaidek 10mm dik

Kettingafscherming tegen 

rondslingerende delen

3 hoogwaardige messen van verenstaal

Aftakas met slipkoppeling

De robuuste MAJOR Jungle Buster met een 10mm 

dik maaidek en 3 hoogwaardige messen van 

verenstaal, is speciaal ontwikkeld voor het maaien/

hakselen van bomen en struiken. 

Deze heavy duty, CE gecertificeerde maaier is 

uitgevoerd met kettingafscherming en stalen 

platen tegen rondslingerende delen.

Productspecificaties

Model 709 909 909HD 909FM

Totale breedte 2,3m 2,74m 2,9m 2,74m

Werkbreedte 2,1m 2,7m 2,7m 2,7m

Rotoren 2 2 2 2

Aantal messen 8 8 8 8

kW 30-45kW 45-90kW 52-90kW 45-90kW

Toerental 540 540 1000 1000

Snelheid 87m/s 111m/s 111m/s 111m/s

Maaihoogte 50-250mm 50-250mm 50-250mm 50-250mm

Gewicht 370kg 510kg 560kg 480kg

Grasland Bloter 
                      3-Punts Uitvoering

De MAJOR Grasland Bloter type 709 

en 909 zijn zeer robuuste, tandwiel 

aangedreven cirkelmaaiers met 

dubbele vrij hangende messen die 

kunnen draaien.   De tegengesteld 

draaiende rotoren zijn zo 

Zware tandwielaandrijving

Rubberen schokdempers ter bescherming van de aandrijving

Minder slijtage en onderhoud door ontbreken van v-snaren

afgesteld dat er tijdens het 

maaien geen strepen ontstaan. 

De maaihoogte is zowel via de glijsloffen als via de optionele wielen te verstellen. De rubberen 

schokdempers beschermen de aandrijving tegen overbelasting. De vrij draaiende messen 

kunnen obstakels ontwijken en de aftakas is met een breekbout beveiligd. 
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Deze robuuste en doordachte maaier zorgt met de 

dubbele verenstalen messen met overlap, voor een perfect 

maaibeeld. De glijsloffen en de schotels onder de messen 

zorgen ervoor dat de maaier soepel over de grond glijdt. 

Een ander pluspunt is de hydraulische obstakelbeveiliging 

die de maaier beschermt tegen schade bij botsingen. De 

Grasland Bloter 
3-puntsuitvoering in verstek

zwevende topstangbevestiging zorgt voor een optimale bodemaanpassing. De demper aan de 

trekboom voorkomt stoten en trillingen van het maaidek. Een breekbout in de aftakas beschermt 

de aandrijving tegen overbelasting. 

Robuuste tandwielaandrijving

Rubberen schokdempers ter 

bescherming van de aandrijving

Hydraulische verstelling van 

transport- naar werkstand

Hydraulische obstakelbeveiliging

Dubbele draaibare messen van 

verenstaal

Technische Daten
Model 800SM-HD 900SM-HD

Transportbreedte 2,22m 2,22m

Werkbreedte 2,40m 2,80m

Rotoren 2 2

Aantal messen 8 8

kW 26-60kW 37-67kW

Toerental 540 540

Snelheid 100m/s 111m/s

Maaihoogte 50-250mm 50-250mm

Gewicht 550kg 640kg

Grasland Bloter
Getrokken uitvoering

De MAJOR Grasland Bloter in getrokken 

uitvoering is een volledig tandwiel 

aangedreven maaier. De maaier kan vanuit 

de tractorcabine hydraulisch versteld worden 

van transportstand naar werkstand. 

De rotoren zorgen voor een overlap van 75mm 

en door de tegengestelde draairichting wordt 

het gemaaide gras gelijkmatig verdeeld. Als 

Productspecificaties
Model 8FTGD-HD 9TFGD-HD 12FTGDW-HD

Transportbreedte 2,60m 2,90m 2,60m 

Werkbreedte 2,40m 2,70m 3,60m

Rotoren 2 2 3

Aantal messen 8 8 12

kW 26-45 kW 26-60 kW 30-68 kW

Toerental 540 540 540

Snelheid 70m/s 77m/s 70m/s

Maaihoogte 12-205 mm 12-205 mm 12-205 mm

Gewicht 550 kg 650 kg 1240 kg

de machine in werkstand staat wordt het 

gras niet platgereden waardoor een perfect 

maaibeeld ontstaat.

De maaihoogte is via de glijsloffen instelbaar

Geveerde dissel

Maaier 12FTGD is standaard uitgerust met 

een groothoekaftakas

Scan de 
QR code 
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Aantekeningen

De MAJOR 18000FW-HD Flex Wing Grasland Bloter is 

een robuuste en efficiënte 3-puntsmachine, met een 

transportbreedte van 2,3m. 

Deze CE gecertificeerde maaier is uitgevoerd met zware 

rubberen afscherming tegen rondslingerende delen en 

heeft een aftakas met slipkoppeling. De vleugels kunnen 

hydraulisch in- en uitgeklapt worden en van -15° tot 25° 

bewegen voor een goede bodemaanpassing. 

De rotoren draaien tegengesteld waardoor het gemaaide 

gras gelijkmatig wordt verdeeld.

Tevens zijn er onder de rotoren schotels gemonteerd die 

vermijden dat de machine gaat scalperen.

Flex Wing 
Grasland Bloter

Technische Daten

Model 18000FW-HD

Transportbreedte 2,30m

Werkbreedte 5,50m

Rotoren 6

Aantal messen 24

kW 56-68 kW

Toerental 540

Snelheid 74m/s

Maaihoogte 50-250 mm

Gewicht 1395 kg

Aftakas met vrijloop en beveiliging

Trillingsdempers tussen de tandwielkasten

88mm mesoverlap voorkomt streepvorming

Laag onderhoudsniveau

Robuuste scharnierpunten

Hydraulisch in- en uitklappen
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