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Echt brede graslandbloter
De hydraulisch opklapbare Major Flexwing 18000 weidebloter maait 5,5 meter gras in één keer.
Daarmee schiet het ‘bossen’ op. Je hebt wel een flinke trekker nodig.
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D

e Flexwing (FW) 18000 graslandbloter is de breedste bloter van
de Ierse fabrikant Major. De 5,5
meter brede driepuntsmaaier klapt hydraulisch op, waardoor de machine tijdens
transport maar 2,3 meter breed is. In de
transportstand is de machine vergrendeld
met twee topstangen. Deze topstangen
zorgen er tevens voor dat de machine in de
werkstand vergrendeld is. Deze vergrendeling zit in een sleufgat, zodat de buitenste
delen met -15 tot +25 graden de bodem kan
volgen. Door de goede bodemaanpassing is
een weiland met greppels ook goed te
maaien, ondanks de grote werkbreedte.

zwenkwielen achterop de machine. Alle
steunpunten zijn te verstellen, de maaihoogte varieert tussen 12 en 250 mm.
Major bevestigde de dubbele messen scharnierend aan geharde bussen zodat deze uit
kan wijken bij een obstakel. Het bovenste
mes zorgt voor de versnippering van het
materiaal, zodat het gesnipperd op de
grond komt. Schijven onder de messen
moeten voorkomen dat de messen door de
grond gaan lopen bij een ongelijke bodem.
De messen lopen in paren tegen elkaar in
en overlappen 9 cm. Dit geeft volgens de
fabrikant een betere verdeling van het
maaisel over de gehele werkbreedte en
minder kans op strepen in het maaibeeld.

• Degelijke maaier
De op het oog degelijke machine steunt
voor op twee glijsloffen aan de buitenzijde,
twee sloffen in het midden en op de vier

• Aandrijving
De aandrijving van de messen is helemaal
voorzien van tussenassen en aandrijfbakken.
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Deze zware aandrijving heeft trillings
dempers tussen de tandwielkasten en een
breekboutbeveiliging op de aftakas. De
maaier vraagt minimaal 56 kW (75 pk) van
de trekker maar heeft ook een hoog eigen
gewicht. Er moet dus een voldoende zware
trekker voor om de machine te kunnen
tillen. De maaier heeft een capaciteit van
5 tot 6 hectare per uur en kost 11.812 euro.•

Feiten en cijfers
Werkbreedte
Transportbreedte
Maaihoogte
Aantal messen
Minimaal vermogen
Capaciteit
Bruto prijs

5,5 m
2,3 m
12-250 mm
12
56 kW
5-6 ha/h
11.812 euro
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