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Skårlæggere/skiveslåmaskiner PlæneklippereSuveræn til grønne områder

60
94Vi kører demo i hele landet 

Redskaber skal testes under realistiske forhold. 
Ring til os, så kommer Hans Mikael og demonstrerer 
de maskiner, der er optimale til dine opgaver.  
Aftal det praktiske på tlf. 31 75 20 24

Major SWIFT 
Med Swift tilbyder Major dig en hel serie suveræne klippere med hurtigt 
roterende knive, stort overlap mellem knivene og høj klippefinish. Du kan 
få dem i liftmonterede og bugserede modeller med eller uden opklap.

Major TRI-DECK 
Major TDR er til store 
arealer. Et bevægeligt 
trepunktssystem får den 
store klipper til at følge 
terrænet og undgå en 
overdreven nedklipning  
af græsset. 
Kapaciteten er i top, og 
det er klippefinishen også.

Landsdækkende  service! 

Major SWIFT
Model MJ71-400T MJ71-540T MJ71-600T MJ71-730T
Arbejdsbredde 4,00 m 5,40 m 6,00 m 7,30 m
Transportbredde 2,40 m 2,40 m 2,60 m 2,60 m
Effektbehov 50-100 hk 50-120 hk 90-130 hk 105-150 hk
Klippehøjde 10-130 mm 10-130 mm 10-130 mm 10-130 mm
Antal rotorer 6 stk. 8 stk. 9 stk. 11 stk.
Antal knive 12 stk. 16 stk. 18 stk. 22 stk.
Overlap ml. knive 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm
Knivhastighed 75 m/sek. 75 m/sek. 75 m/sek. 70 m/sek.

Major TDR
Model TDR16000 TDR20000
Arbejdsbredde 4,90 m 6,10 m
Transportbredde 2,50 m 2,50 m
Effektbehov 65-100 hk 75-120 hk
Klippehøjde 10-150 mm 10-150 mm
Antal rotorer 8 stk. 10 stk. 
Antal knive 16 stk. 20 stk.
Overlap ml. knive 75 mm 75 mm
Knivhastighed 76 m/sek. 76m/sek.

Bestil dine slid- og reservedele til Majorklippere online på BTMCshop.dk
Vi har slid- og reservedele på lager til hurtig levering. Bestil direkte på shoppen eller ring til 
reservedels-eksperterne på 75 38 20 24, hvis du har behov for personlig betjening.

MAJOR MINI CYCLONE 
Major Mini Cyclone til frontmontering på redskabsbærere er 
ideel, hvor der forekommer mange forskellige klippeopgaver. 
Den robuste klipper klarer også arealer med små buske og 
kraftig bevoksning.

MAJOR CONTOURA 
Som navnet antyder, er Contoura ideel, hvor du vil have høj 
klippefinish i ujævnt terræn. Den robuste ramme, kombineret 
med de tre klippeled lader maskinen flyde hen over terrænet 
uden at skade græstørven.

MAJOR SYNERGY 
Du får høj kapacitet og driftssikker hed med Major Synergy, 
som er et universal klippebord til frontmontage på f.eks. 
Kubota, Iseki, Shibaura og John Deere’s redskabsbærere. 

MAJOR til naturpleje
Major har også et stærkt program af klippere/slåmaskiner 
til arealpleje. Du kan med fordel anvende Majorklippere til 
grøftekanter, rabatter, naturpleje eller afpudsning af udyrkede 
arealer. 

PTO-aksler mellem rotorerne 
giver høj driftssikkerhed,  

fleksibilitet og flot klippefinish 
•  Ingen irriterende kileremme at  

servicere eller til at forårsage driftsstop! 
• Stort overlap mellem knivene, for med fast  

synkronisering er rotationerne altid præcist afstemte.
•  Major kan også arbejde på fugtige plæner, hvilket  

er en enorm fordel under danske vejrforhold.

Direkte import  

Fair priser


