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WIE
    ZIJN WIJ
Major Equipment Intl Ltd is een Iers
familiebedrijf. Dit bedrijf is in de begin
jaren 70 door John en Mark Murphy
opgericht.
Sindsdien worden er onder de merknaam
Major machines ontwikkeld, geproduceerd
en verkocht. De machines vinden hun
weg in de landbouw en in de tuin en park
sector.
Het belangrijkste terrein waarop Major
zich begeeft is het maaien van diverse
grasvelden. Kerngebieden zijn park en
sportvelden, weiden en braaklanden.

Major heeft zich ook gespecialiseerd op de
verwerking van dijfmest.
Naast de Ierse hoofdvestiging is er ook
een verkoopkantoor in het Verenigd
Koninkrijk. In Nederland en Belgie worden
de Major machines door een select aantal
dealers verkocht.
Major streeft er naar om machines op de
markt te brengen die een zo hoog mogelijk
arbeidsrendement hebben. Hierdoor zijn
de korte lijnen tussen de dealer en de
eindgebruiker zeer belangrijk. Een snelle
en goede service is zo vanzelfsprekend!

GROENONDERHOUD
PROGRAMMA

MAJOR
       HIGHLIGHTS

www.major-equipment.com

1

ROLLERMOWER
(3-PUNTS UITVOERING)
De 3-punts Groundsmajor Rollermowers zijn
eenvoudig te monteren aan de standaard 3-punts
hefinrichting. Hierbij volgen ze de bodem onafhankelijk
van de trekker. De gebruikskosten van deze maaier
zijn zeer laag.
Toch is deze maaier speciaal geconstrueerd voor
veelvuldig gebruik. Zo zijn de rollen in stalen huizen
gelagerd om een stotende belasting te kunnen
weerstaan.

GROENONDERHOUD
PROGRAMMA

De maaier is voorzien van speciale kamers om de
messen. Deze worden gebruikt om het gemaaide
gras te mulchen en fijn te verdelen over het veld.
Een ideale maaier voor plantsoenen, grasstroken
langs wegen, sportterreinen en velden die een
nauwkeurige en perfecte afwerking nodig hebben.

2

Schade aan de aandrijving wordt voorkomen
door het gebruik van trillingsdempers tussen de
tandwielkasten. Ook het gebruik van een aftakas met
slipkoppeling draagt hieraan bij. Eenvoudige afstelling
dmv. stelbouten om de maaihoogte in te
stellen. De hoogte instelling van de rollen bepalen de
maaihoogte.

Uitvoering:
•
•
•
•
•
•
•

3-punts aanspanning kat 1-2
Instelbare werkdiepte
Mulching kamers
Trillingsdempers tussen de tandwielkasten
Aftakas met slipkoppeling
Stalen lagerhuizen bij de rollen
Op wens vaste of scharnierbare messen

Model

Werk breedte

kW

Toerental

Maaihoogte

Rotoren

Aantal
messen

Gewicht

Snelheid

4200

1,35m

15-25kW

540tpm

12-150mm

2

4

350kg

75m/s

6300

2,0m

18-38kW

540tpm

12-150mm

3

36

450kg

75m/s

8400

2,4m

23-45kW

540tpm

12-150mm

4

8

510kg

75m/s
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ROLLERMOWER
dddddddFRONTMAAIER 8400FL
De frontmaaier rollermowers zijn eenvoudig
te monteren. De speciale frontbok zorgt voor
een bodemaanpassing welke gelijk is aan een
achtermaaier.
Toch is deze maaier speciaal geconstrueerd voor
veelvuldig gebruik. Zo zijn de rollen in stalen huizen
gelagerd om een stotende belasting te kunnen
weerstaan.

Ook het gebruik van een aftakas met slipkoppeling
draagt hieraan bij. Eenvoudige afstelling dmv.
stelbouten om de maaihoogte in te stellen. De
hoogte instelling van de rollen bepalen de
maaihoogte.

De maaier is voorzien van speciale kamers om de
messen. Deze worden gebruikt om het gemaaide
gras te mulchen en fijn te verdelen over het veld.
GROENONDERHOUD
PROGRAMMA

Een ideale maaier voor plantsoenen, grasstroken
langs wegen, sportterreinen en velden die een
nauwkeurige en perfecte afwerking nodig hebben.
Schade aan de aandrijving wordt voorkomendoor
het gebruik van trillingsdempers tussen de
tandwielkasten.

8400FL en 15000 Rollermower

Model

Werk breedte

kW

Toerental

Maaihoogte

8400FL

2,4m

45-68kW

1000tpm

12-150mm

Rotoren Aantal messen
4
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8

Gewicht

Snelheid

550kg

73m/s
3

ROLLERMOWER
OPKLAPBARE VERSIE
11000, 12000 & 15000 is een maaier welke volledig
door tandwielkasten wordt aangedreven. De
aandrijving wordt beveiligd doordat de messen weg
draaien bij het raken van een obstakel.
De vleugels kunnen hydraulisch worden opgeklapt. Zo
ontstaat er een transport breedte van 2,25mtr. Heffen
en zakken kan met de 3-punts hefinrichting van de
trekker gedaan worden.

GROENONDERHOUD
PROGRAMMA

Het dubbel messysteem maakt een vacuüm en lift het
gras op voordat het gemaaid wordt. Het gemaaide gras
wordt in een kamer verzameld waar het gemulched
wordt door een extra set messen.

draaien de rotoren tegengesteld aan elkaar. Tevens
zijn de messen zo gemonteerd dat er een overlap
ontstaat van 75mm. De tandwielkast aandrijving zorgt
ervoor dat deze timing niet verloopt.

Uitvoering:
•
•
•
•
•
•

Mulching kamers
Verstelbare maaihoogte
3-punts aanspanning kat.2
Trillingsdempers tussen de tandwielkasten
Aftakas met slipkoppeling
Dubbele messen (12000)

Hierna wordt het gemulchte gras gelijkmatig verspreid
achter de machine. Streepvorming is uitgesloten door
het gepatenteerde Groundsmajor systeem. Hierbij

4

Model

Werk
breedte

Transport
breedte

kW

Toerental

11000

3,3m

2,38m

26-59kW

540tpm

12-150mm

5

10

1030kg

90m/s

12000

3,6m

2,38m

35-60kW

540tpm

12-250mm

4

16

1280kg

74m/s

15000

4,5m

2,38m

34-64kW

540tpm

12-150mm

7

14

1280kg

90m/s

Maaihoogte Rotoren
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Aantal
Gewicht Snelheid
messen

De vleugels kunnen 25’ omhoog
en omlaag bewegen. In werkstand
zorgt dit voor een optimale
bodemaanpassing.

Tondeuse hélicoïdale 8400 TR

ROLLERMOWER
(GETROKKEN UITVOERING)
gemulcht door de messen en rotoren. Door dit proces
wordt het gras tegen de messen gezogen, gemulcht en
daarna als een fijne laag over het gras verdeeld.

Alle tandwielkasten zijn in 1 lijn gemonteerd. Hierdoor
wordt de maximale maaibreedte bereikt. Er gaat geen
maaibreedte verloren doordat de rotoren altijd parallel
draaien. (in tegenstelling tot V-snaar of elektrisch
aangedreven maaiers).

De maaiers model 12000TR en 18000TR zijn uitgerust
met banden 300/65-12ply. Deze kunnen hydraulisch
omhoog en omlaag bewegen voor transport. Aan de
voorzijde is de maaier voorzien van een knikdissel om
tijdens transport een grotere bodemvrijheid te krijgen.

De maaier is zo net zo breed en lang als de diameter
van de rotoren. Tevens kan de maaier de bodem perfect
volgen. De 18000 en 12000 heeft 6 en 4 rotoren verdeelt
over 3 secties.

Uitvoering:
• Instelbare maaihoogte
• Mulching kamers
• Trillingsdempers tussen de tandwielkasten
• Rollen gelagerd aan de machine
• Groothoekaftakas met slipkoppeling
• Dubbele messen (12000 & 18000)
• Draaibaar trekoog
• Steunpoot
• Zwevende vleugels

2 rotoren zijn gemonteerd aan het middelste maaidek en
de rest is verdeeld over de buitenste maaidekken.
De machines zijn zo geconstrueerd dat er geen gemaaid
gras in rijen achter de maaier ligt. Het gemaaide gras
wordt opgezogen in de speciaal gevormde kamer en daar

GROENONDERHOUD
PROGRAMMA

De 6300, 8400, 12000 en 18000 rollermowers zijn ideaal
voor grote grasvelden zoals sportvelden, golfbanen,
vliegvelden, racebanen en parken.

Model

Werk breedte

kW

Toerental

Maaihoogte

Rotoren

Aantal messen

Gewicht

Snelheid

6300TR

2,0m

18-38kW

540tpm

12-150mm

3

6

550kg

75m/s

8400TR

2,4m

23-45kW

540tpm

12-150mm

4

8

610kg

75m/s

12000TR

3,6m

37-56kW

540tpm

12-250mm

4

16

1500kg

99m/s

18000TR

5,4m

45-67kW

540tpm

12-250mm

6

24

1890kg

99m/s
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TDR
ROTARY GANG MOWER
De groundmajor TDR rorary gang mower zijn de meest
geavanceerde maaiers uit deze serie. De werkbreedten
zijn 4,9mtr en 6,1mtr.

Op deze manier is aan uw veiligheid gedacht.. In transport
stand is het eenvoudig om onderhoud te plegen.

Oneffenheden van de grond worden moeiteloos door elk
maaidek gevolgd. Een uitgekiende 3-punts ophanging
zorgt hiervoor. Rollen gemonteerd voor en achter het
maaidek zorgen voor een perfecte hoogte instelling. Deze
is variabel tussen 12 en 150mm.

GROENONDERHOUD
PROGRAMMA

De TDR 20000 kan probleemloos 6,5 ha/uur maaien
bij een rijsnelheid van 11 km/u. De messen zijn zo
gemonteerd dat er overlap is en dat er hierdoor geen
strepen ontstaan in het maaibeeld. Vervoer gaat
heel eenvoudig doordat de vleugels hydraulisch in en
uitgeklapt kunnen worden.
Als de vleugels 90” omhoog staan is de transportbreedte
2,4mtr. De optionele asvering zorgt voor extra comfort
tijdens het rijden op de openbare weg. De rotors aan
de vleugels stoppen wanneer deze draaiend worden
ingeklapt. Bij het uitklappen moeten deze dan weer
ingeschakeld worden.

Deze maaier is ideaal voor recreatiegebieden, sport
terreinen, golfbanen, vliegvelden, racebanen, parken en
andere grote terreinen die vaak gemaaid moeten worden.

Uitvoering:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instelbare maaihoogte
Mulching kamers
Trillingsdempers bij de tandwielkasten
Groothoekaftakas met slipkoppeling
Verstelbaar trekoog
3-punts opgehangen maaidek
Afneembaar achterste maaidek
300/56-12ply gazon banden
Verlichting met waarschuwing lamp as
Vering
Steunpoot
Spatborden
Slipkoppeling op achterste maaidek
Naar keuze vaste of scharnierbare messen

Model

Werk breedte

kW

Toerental

TDR16000

4,9m

48-67kW

540tpm

12-150mm

8

TDR20000

6,1m

56-75kW

540tpm

12-150mm

10

6

Maaihoogte Rotoren Aantal messen
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Gewicht

Snelheid

16

2260kg

76m/s

20

2675kg

76m/s

MJ2000

KLEPELMAAIER MET OPVANGBAK
De Major 2000 getrokken klepelmaaier heeft een 3m3
grote opvangbak. Deze opvangbak kan op een hoogte
van 2mtr leeggestort worden. De klepelmaaier volgt de
bodem onafhankelijk van het frame.

De kiephoogte van 2mtr zorgt ervoor dat het gemaaide
gras in de meeste kiepwagens kan worden gestort.
Onderhoud aan de klepels en rotoras kan eenvoudig
gedaan worden wanneer de opvangbak in de bovenste
stand staat.
Hiervoor is als veiligheid een speciale ondersteuning
aangebracht. De robuust gebouwde maaier vraagt een
minimum aan vermogen.
Er kan volstaan worden met een trekker van 38kW. Deze
maaiverzamelwagen is gemaakt voor continue gebruik.

Uitvoering:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Groothoekaftakas met breekbout
Onafhankelijke bodemaanpassing van de maaier 		
verlichting
300/65x12-12ply banden
Minimum maaihoogte 12mm
Transportbeveiliging voor de maaier
Klepelmaaier met 24 hamerklepels
Inhoud opvangbak 3m3
Kiephoogte 2mtr
Minimaal vermogen 38kW
Thermisch verzinkt deksel

GROENONDERHOUD
PROGRAMMA

Er is een variabele maaihoogte tussen de 12 en 250mm.
Als de maaier in transportstand geheven wordt ontstaat
er een bodemvrijheid van 250mm. Dit met banden
300/65x12-12ply.

Opties:

• Verticuteerset
• Signalering borden

Model

Totale breedte

Werk breedte

kW

Toerental

Maaihoogte

Gewicht

Snelheid

MJ2000

2,2m

2,0m

38-56kW

540tpm

12-250mm

1400kg

33m/s
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490 EAGLE WING
RUW TERREINMAAIER
De Major 490 eagle wing zorgt voor een perfect
maairesultaat onder de zwaarste omstandigheden.

GRASLAND BLOTERS

De Major 490 eagle wing is ontworpen om de hoogste
capaciteit te krijgen onder de meeste wisselende terrein
omstandigheden. De praktische bouw en het lage
onderhoudsniveau zijn de belangrijkste voordelen van
deze robuuste en veelzijdige maaier.

Standaard uitvoering:

Groothoekaftakas
Maaihoogte instelling dmv hydraulische cilinders
Zwevende draaiende trekhaak
3 zuigende messen per rotor
155mm overlap voor optimaal maaibeeld
Robuuste schotels onder elke rotor
Asvering dmv rubber blokken
24 ply antilek vliegtuigbanden
Robuuste scharnieren voor de vleugels
Aandrijflijn met 4 tandwielkasten
Slipkoppeling bij elke maairotor
2 jaar garantie op de tandwielkasten
Mechanische zweefstand bij trekoog en vleugels
zorgen voor een perfecte bodemaanpassing
• Standaard kettingscherm
• Verlicht en waarschuwingslamp standaard
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onderhoudsvrije as vering
neemt tijdens transport
schokken en trillingen weg.
Eenvoudige maai hoogte instelling
8
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De aandrijflijn bestaat uit 4
tandwielkasten. Elk maai-element
heeft een eigen slipkoppeling.
Hierdoor worden piekbelastingen
aan de aandrijflijn geminimaliseerd,
ook onder de zwaarste
omstandigheden. De uitgekiende
aandrijving zorgt ervoor dat de
bodemaanpassing altijd optimaal is.
(van -20” tot 90” in transportstand)

Elke rotor is voorzien van 3 messen.
Deze messen zijn gemaakt van
hoogwaardig verenstaal. De messen
zijn zo ontworpen dat deze kunnen
draaien in speciale geharde bussen.
Door deze ophanging ontstaat er een
grote slagkracht aan het uiteinde van
de messen.

Draaibaar
trekoog

Zware
steunpoot

waarschuwing’s
knipperlamp
onderhoudsvrije
as vering

onafhankelijke
bewegende
vleugels

Smering
aandrijfassen door
de kruisstukken

GRASLAND BLOTERS

24 ply 11,5x15
anti lek vliegtuig
banden

verlichting
transport beveiliging en
maaidiepte afstelling

Model
Totale breedte
Werk breedte
Transport breedte
Transport Hoogte
Aantal messen
Rotoren
kW
Toerental

490EW
5,1m
4,9m
2,3m
2,25m
9
3
56-112
1000tpm

zware as
konstruktie

Snelheid
Maaihoogte
Gewicht
Bodemaanpassing Vleugel
Hoofdverdeelkast
Tandwielkast maairotor
Aftakastoerental
Ingaande Aftakas
Rotor Aftakas
www.major-equipment.com

89m/s
24-410mm
2750Kg
90” omhoog - 20 omlaag
90 kW continue
60 kW continue
1000tpm
Groothoekaftakas
Aftakas met slipkoppeling
9

JUNGLE BUSTER
    HOUTOPSLAG MAAIER

GRASLAND BLOTERS

De Major jungle buster is ontwikkeld om struiken te
maaien/ verhakselen. Enige details: de machine is
robuust gebouwd met een maaidek van 10mm dik,
en verder voorzien van het beproefde messysteem
van de eagle wing maaier. Deze zwaar uitgelegde
maaier is CE gecertificeerd en uitgevoerd met
kettingafscherming en stalen platen tegen
rondslingerende delen.
De slipkoppeling geeft maximale bescherming tegen
piekbelastingen. De rotor is voorzien van 3 messen.
Deze messen zijn gemaakt van hoogwaardig
verenstaal. De messen zijn zo ontworpen dat deze
kunnen draaien in speciale geharde bussen. Door
deze ophanging ontstaat er een grote slagkracht aan
het uiteinde van de messen.

De zuigende werking van de messen zorgen voor
een goede versnippering van de plantenresten. De
messen zijn eenvoudig te verwisselen.

Specificaties:
•
•
•
•
•
•

10 mm dik maaidek
3 zware veerstalen messen
Hoge messnelheid voor nauwkeurig snijden
Slipkoppeling
Ketting afscherming
Zware hefketting

Tevens werkt deze ophanging als beveiliging tegen
obstakels. De slipkoppeling zorgt voor beveiliging
van de aandrijflijn.

10

Model

Totale
breedte

Werk
breedte

kW

Toerental

JB605

1,95m

1,7m

56-112kW

1000tpm

Maaihoogte Rotoren
50-185mm

www.major-equipment.com

1

Aantal
messen

Gewicht

Snelheid

3

750kg

89m/s

GRASS

SLASHER

De Major grass slasher is een maaier met 1 rotor.
De maaier is uitermate geschikt voor het maaien van
ruige begroeiingen, zoals verwildert grasland, paden
in bossen, braak liggende terreinen enz.

mes van model 601

Het samengestelde messysteem kan materialen
tot 30mm probleemloos verhakselen. Elke maaier
heeft 2 zware scharnierende messen welke op een
samengestelde meshouder gemonteerd zijn.

GRASLAND BLOTERS

mes van model 605

De beveiliging geschied door een breekbout in de
aftakas. De maaihoogte verstelling geschied door het
verstellen van de glijsloffen. De glijsloffen zijn extra
breed om niet in de bodem weg te zakken.

Model

Totale
breedte

Werk
breedte

kW

Toerental

Maaihoogte

Aantal
messen

Gewicht

Snelheid

601SL

1,8m

1,6m

18-38kW

540tpm

12-250mm

2

284kg

65m/s

605SL

2m

1,9m

23-45kW

540tpm

12-250mm

2

365kg

72m/s
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Dubbele scharnierende messen zijn standaard
gemonteerd om een nauwkeurig maaibeeld te
krijgen. Het gemaaide gras wordt goed verdeeld

709-909-909HD

3-PUNTS GRASLAND BLOTER

De Major 709, 909 en 909HD 3-punts grasland
bloter zijn volledig door tandwielkasten aangedreven
maaiers.

GRASLAND BLOTERS

De rotoren hebben een hoge snelheid en de dubbele
messen kunnen scharnieren. De tegengesteld
draaiende rotoren zijn zo afgesteld dat er tijdens het
maaien geen strepen ontstaan.
De maaihoogte kan worden afgesteld door de
glijsloffen en de optionele wielen te verstellen.
Rubberen trillingsdempers halen de piekbelastingen
uit de aandrijving. Scharnierend opgehangen
messen kunnen schokken opvangen wanneer er een
object geraakt wordt. De aftakas is voorzien van een
breekbout.

12

De 909HD weidebloter is een extra zwaar gebouwde
maaier en kan zowel als achtermaaier en frontmaaier
ingezet worden. Er moet dan wel een aftakas met
omgekeerde vrijloop gebruikt worden.

Uitvoering:

Zware aandrijving dmv tandwielkasten
Trillingsdempers tussen de tandwielkasten
Aftakas met breekboutbeveiliging
De aandrijving is volledig afgeschermd
Geen V-snaren en riemschijven, dus lage 		
onderhoudskosten.
• Overlap van de messen is 75mm dus geen 		
strepen
• Scharnierde dubbele messen met geharde stalen
bussen
• Maaihoogte 12-250mm
•
•
•
•
•

Model

Totale
breedte

Werk
breedte

kW

Toerental

Maaihoogte

Rotoren

709

2,3m

2,1m

30-45kW

540tpm

12-250mm

2

8

370kg

87m/s

909

2,9m

2,7m

45-60kW

540tpm

12-250mm

2

8

510kg

111m/s

909HD

2,9m

2,7m

60-80kW

1000tpm

12-250mm

2

8

560kg

111m/s
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Aantal
Gewicht Snelheid
messen

FLEX WING
                  GRASLAND BLOTER
Uitvoering:

De CE veiligheid is bereikt door afschermingen
aan aandrijflijn en maaidek. De vleugels kunnen
hydraulisch in en uitgeklapt worden.
Om een goede bodemaanpassing te krijgen kunnen
de vleugels van -15” tot 25” bewegen.
Hierdoor volgen de messen elke verandering van de
grasmat. De rotoren draaien tegengesteld.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Robuuste scharnierpunten
Zware aandrijving
Trillingsdempers tussen de tandwielkasten
Aftakas met breekboutbeveiliging
Gepatenteerde aandrijving
Hydraulisch in en uitklappen
Zuigend, scharnierend, dubbel messysteem
88mm mes overlap tegen streepvorming
Geharde scharnierbussen bij de meshouders
Schotels bij de messen
Laag onderhoudsniveau

GRASLAND BLOTERS

De Major 12000 en 18000 flex wing grasland bloter
is een 3 punts machine, met een transport breedte
van 2,3 mtr. Het design is gebaseerd op maximale
efficiëntie, de Major FW is een robuuste machine.

Flex wing systeem voor een
optimale bodemaanpassing.
Gepatenteerde aandrijving voor
een perfecte krachtverdeling
over de rotoren.

De dubbele veerstalen messen zijn scharnierend
bevestigd aan de meshouders. De scharnieren zijn
voorzien van hard stalen bussen.

Model

Totale
breedte

Werk
breedte

Transport
breedte

kW

12000FW

3,78m

3,56m

2,18m

37-56kW

540tpm

12-250mm

4

16

1116kg

74m/s

18000FW

5,6m

5,50m

2,18m

56-68kW

540tpm

12-250mm

6

24

1395kg

74m/s

Toerental Maaihoogte Rotoren
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Aantal
Gewicht Snelheid
messen
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3-PUNTS
   GRASLAND BLOTER IN VERSTEK
Robuuste en doordachte constructie. De dubbele
veerstalen messen met overlap zorgen voor een
perfect maaibeeld. De glijsloffen en de schotels
zorgen voor een goede bodemaanpassing. Een
ander pluspunt is de hydraulische bstakelbeveiliging.
GRASLAND BLOTERS

Deze beschermt de maaier tegen schade bij
botsingen. De 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.
Veiligheid is zeer belangrijk voor de CE normering
van Major. Afschermingen aan het maaidek en bij de
aandrijvingen dragenhier aan bij.

Uitvoering:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volledig in verstek werkende maaier
Onafhankelijk maaidek
Robuuste scharnierconstructie
Zware aandrijving
Trillingsdempers tussen de tandwielkasten
Aftakas met breekbout beveiliging
Hydraulische breedte verstelling
Hydraulische obstakelbeveiliging
Dubbele scharnierende veerstalen messen
88mm overlap tegen strepen
Geharde stalen bussen in de meshouders
Schotels onder de messen
Weinig onderhoud
Waardevolle Major garantie
Hydraulische verstelling met
geïntegreerde obstakelbeveiliging.
Zwevend topstangpunt voor optimale
bodemaanpassing. Robuust
geconstrueerde scharnierpunten.

Tegengesteld draaiende rotoren met
scharnierende dubbele verenstaal messen.
Meshouders met hard stalen scharnieren.
Schotels tegen zwarte strepen in het
maaibeeld.

Model

Totale
breedte

Werk
breedte

kW

Toerental

Maaihoogte

Rotoren

Aantal
messen

Gewicht

Snelheid

800SM

4,37m

2,4m

26-60kW

540tpm

12-250mm

2

8

550kg

100m/s

900SM

4.5m

2,8m

37-67kW

540tpm

12-250mm

2

8

640kg

111m/s
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GETROKKEN

GRASLAND BLOTER

De machines is uitgevoerd met het door Major beproefde
aandrijfsysteem. Tandwielkasten zorgen voor de
krachtoverbrenging naar de rotoren. De rotoren zijn zo
gemonteerd dat er een overlap ontstaat van 75mm. Door
de omgekeerde draairichting van de rotoren ontstaat er een
gelijkmatige verdeling van het gemaaide gras.
Als de machine in werkstand staat wordt er geen gras plat
gereden. Dit geeft een perfect maaibeeld. De maaihoogte
kan versteld worden door de glijsloffen hoger of lager te
monteren.
De slag van de hefcilinder is begrensd. Door het geheel te
late n zakken wordt snel de juiste maaihoogte bereikt. Dit
gaat snel en zorgt voor een hogere veiligheid tijdens het
werken met deze machines. De getrokken grasland bloter
is voorzien van een geveerde dissel. Deze vering dempt
Model

Totale
breedte

Werk
breedte

Transport
breedte

kW

de schokken en draagt bij tot een rustiger gedrag van de
machines.
De Major grasland bloter glijdt soepel over de grond en
met behulp van de schotels onder de messen wordt de
grasmat beschermd tegen scalperen. Tevens zorgt deze
constructie voor bescherming tegen obstakels.Veiligheid is
een belangrijk punt voor Major. Rubberen flappen schermen
de voor en achterzijde af.
Kappen schermen de aandrijving volledig af. De 130”
Tandwielkast is uitgelegd op een belasting van 60kW
continue, tevens is de aandrijving voorzien van een
breekboutbeveiliging. De 12FTGD machine heeft standaard
een groothoekaftakas.

Doppelt drehbare Messer sind serienmassig montiert. Diese
Messer mähen genauer, mulchen das Gras feiner sowie
verteilen besser als vergleichbare Mulcher.
Toerental

Maaihoogte Rotoren

Aantal
Gewicht Snelheid
messen

8FTGD

3,73m

2,4m

2,6m

26-45kW

540tpm

12-205mm

2

8

550kg

228m/s

9TFGD

4,14m

2,7m

2,91m

26-60kW

540tpm

12-205mm

2

8

650kg

255m/s

12FTGD

4,62m

3,6m

2,57m

30-68kW

540tpm

12-205mm

3

12

1100kg

228m/s
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GRASLAND BLOTERS

De Major getrokken grasland bloter is volledig door
tandwielkasten aangedreven. De verstelling van
transportstand naar werkstand gaat hydraulisch en kan
vanuit de trekker bediend worden. Deze bloter is leverbaar in
de volgende werkbreedtes: 2,4mtr, 2,7mtr en 3,6mtr.

MAJOR
   8 TONS KIEPWAGEN
De Major 8 tons kiepwagen is een unieke kiepwagen
in deze klasse. De lage vloerhoogte maakt deze
kiepwagen geschikt als transportwagen voor
minikranen en minishovels. De achterklep kan
eenvoudig worden weggenomen om een lage
doorgang te krijgen.
GRASLAND BLOTERS

De bodem is versterkt met dwarsliggers, die de bodem
nog sterker maken.
Alle schotten en rongen zijn afneembaar, zodat er dan
een plateau-wagen ontstaat.

De kiepwagen is ook leverbaar met een opbouw. Met
deze opbouw kan bijv. silage of houtsnippers geladen
worden. (de juiste uitvoering in overleg...)

Uitvoering:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 ton laadvermogen (totaalgewicht 10 ton)
Achterover kipper met conische laadbak
Laadvloerhoogte 0,9 mtr
Inwendige bakmaat LxBxH 3,9 x 2,1 x 0,5 mtr
Wielen 400/65 x 15,5 (40 cm breed, 80 cm hoog)
Alle schotten / rongen afneembaar
Geremd op voorste as
Verlichting binnen chassis
Breed chassis onder bak, ideaal voor minikranen
Wanddikte vloer 5 mm
Wanddikte zijschotten 4 mm

Opties:

• Wielen 19/45 x 17 (48 cm breed, 90 cm hoog)
• Wielen 13/55 x 16 (33 cm breed, 70 cm hoog)
• Silage opbouw (ook voor houtsnippers)
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Hoofdkantoor

Major Equipment Intl Ltd
Ballyhaunis, Co. Mayo, Ireland
Tel:    + 353 (0) 9496 30572
Fax:    + 353 (0) 9496 30788
Email:  info@major-equipment.com

Verkoopkantoor Verenigd Koninkrijk
Major Equipment Ltd
Major Industrial Estate,
Middleton Road, Heysham,
Lancs, LA3 3JJ, UK
Tel: + 44 (0) 1524 850501
Fax: + 44 (0) 1524 850502
Email:  ukinfo@major-equipment.com

Verkoopkantoor Nederland / Europa

Major Equipment Intl Ltd
Postbus 29, NL-7700 AA, Dedemsvaart, Nederland.
Tel: + 31 (0) 6389 19585
Fax: + 31 (0) 523 615451
Email:  euinfo@major-equipment.com

Aangeboden door:

Markt 12, 9411 KP Beilen, The Netherlands
Tel.  +31 593 58 24 44  www.zonna.nl

