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Wie aan Major denkt, denkt algauw aan de 
Swift en andere grote machines. Dat beeld 
klopt ook wel, erkent salesmanager Johannes 
Ballast van het bedrijf. ‘Bij Major hebben we 
een heel grote range maaimachines, maar onze 
maaiers zaten eigenlijk in de klasse voor  
trekkers vanaf 35 pk. In de praktijk kregen we 
regelmatig vragen van mensen die kleiner 
maaiwerk deden. Zij gebruikten Major-
machines bijvoorbeeld om twee sportvelden te 
maaien. We hebben daarom gekeken naar een 
maaier die te gebruiken is in combinatie met 
een kleine trekker van 20 tot 35 pk, dus echt 
een klasse lager. Dat is de nieuwe Major CS Pro 
geworden.’

Perfect maaibeeld
In die lagere klasse voor 20 tot 35 pk-trekkers 
zijn al een aantal verschillende merken actief. 
Major zal dus met sterke machines moeten 
komen om de concurrentie te kunnen aangaan. 
Ballast: ‘De meeste maaiers in deze prijsklasse 
worden gemaakt in Italië, China of Polen. Het 
maaibeeld van deze maaiers is het toch “net 
niet”. De machines zijn bovendien aandrijftech-

nisch vrij licht uitgerust. Ze hebben één licht 
tandwielkastje, waarbij V-snaren zorgen voor 
de aandrijving naar messen die dezelfde kant 
op draaien. En de machines lopen op vier lichte 
zwenkwieltjes. Als je er dan na twee of drie jaar 
maaien ineens een veld bij krijgt dat je frequent 
moet gaan maaien, is dat al zwaar voor zo’n 
lichte machine. Wij zien vraag naar een  
alternatief: een goede, duurzame maaimachine. 
De CS Pro is een machine die het veld goed 
behandelt en waarvan je weet dat je er geen 
problemen mee krijgt.’

Major Equipment breidt zijn gamma uit. Waar 

de Britse machinefabrikant tot voor kort vooral 

grasmaaiers leverde voor het zwaardere werk, 

komt er met de CS Pro een aanvulling bij voor 

het lichtere segment. Voortaan kunnen ook 

compacttrekkers in de range van 20 tot 35 pk 

met een Major-machine maaien.
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Major CS Pro: het 
broertje van de Swift
Major richt zich met nieuwe cirkelmaaier op compacttrekkers
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Major heeft voor de ontwikkeling van de CS 
Pro de Swift als basis genomen en gekeken 
hoe deze geschikt kon worden gemaakt voor 
een lichtere klasse. Ballast: ‘De CS Pro is in de 
uitvoering eigenlijk in alles een mini-Swift.’ De 
standaarduitvoering van de CS Pro heeft een 
rol aan de voor- en achterzijde en een dege-
lijk messysteem ertussenin, dat volledig door 
tandwielkasten wordt aangedreven. Ballast legt 
uit: ‘Die rollen zijn één van de belangrijkste ken-
merken, want daardoor is het mogelijk om te 
maaien met het dek achter de trekker. Ondanks 
het getrokken maaien heb je een perfect maai-
beeld, zoals men dat van Major gewend is. In 
het maaidek zitten twee maaicirkels met vier 
messen, die tegen de richting in naar elkaar toe 
draaien. Daarmee zorgen we voor een mooie 
spreiding. Op de lange termijn zorgt de CS Pro 
voor een mooie, vlakke grasmat.’

Minder onderhoudskosten
De CS Pro is dit jaar op de markt geïntrodu-
ceerd. In ‘thuisland’ Engeland wordt de maaier 
al ingezet bij tal van voetbalclubs, waaronder 
North Sunderland Football Club. Deze club 
schafte eerder dit jaar een Iseki-compacttrekker 
(38 pk) en de Major CS Pro aan voor het maaien 
van de wedstrijd- en trainingsvelden. Met de 
nieuwe Major CS Pro-maaier is het maaien 
aanzienlijk eenvoudiger voor de club dan met 
de oude kooimaaier. De kooimaaier had moeite 
om alles boven 34 mm te verwerken. Daarom 
moesten de velden elke drie dagen worden 
gemaaid, wat voor veel extra werk zorgde. ‘Met 
de Major CS Pro maaien we op een gemid-

delde lengte van 42 mm tijdens de zomerstop 
en hoeft er maar eens in de vijf of zes dagen 
te worden gemaaid’, aldus voorzitter Dave 
Moore, die aangeeft dat de machine ook veel 
minder onderhoud nodig heeft. ‘De Major CS 
Pro vraagt minimaal onderhoud, wat op lange 
termijn voor een aanzienlijk financieel voordeel 
zal zorgen. De Major CS Pr is de juiste keuze 
voor iedereen die zijn sportvelden in uitste-
kende staat wil houden, met hetzelfde resultaat 
als met een kooimaaier, maar dan zonder de 
onderhoudskosten.’

Volgens Ballast, verantwoordelijk voor de ver-
koop in de rest van Europa, is ook in Nederland 
al de eerste CS Pro verkocht en rijdt deze bij 
een boerderij. In Duitsland zijn ook al meerdere 
CS Pro-maaiers geleverd. Ballast: ‘Vlak over de 
grens hebben we er een aantal verkocht die op 
sportvelden ingezet worden. Daar is een trek-
ker van 22 pk al voldoende. Met deze machine 
kun je dus in verhouding met een goedkope 
compacttrekker werken.’

Ook als frontmaaier
De CS Pro is er niet alleen als getrokken maaier. 
Major introduceert naast de MJ65-150 stan-

daarduitvoering namelijk ook de MJ65-150F, 
hetzelfde maaidek, maar dan als frontmaaier 
vóór de trekker. Tussen de twee uitvoeringen 
zijn een aantal verschillen, legt Ballast uit. ‘De 
achteruitvoering weegt 290 kg en past achter 
kleine compacttrekkers. De frontmaaier is 
geschikt voor tractoren tussen de 35 en 50 pk. 
Dit model is voorzien van twee zwenkwielen 
aan de voorzijde en een rol aan de achterzijde, 
terwijl de achtermaaier twee rollen heeft.’ 
Verder is het lage gewicht een belangrijk ken-
merk. Niet elke trekker kan groot materieel 
duwen op de relatief kleine voorbanden. Maar 
door het gewicht van 310 kg moet dat met de 
frontuitvoering van de CS Pro wél lukken.
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SPECIFICATIES
Model   MJ65-150  MJ65-150F (frontmaaier)
Totale breedte  1,56 m   1,56 m
Werkbreedte  1,45 m   1,45 m
Vermogen  15 kW   15 kW
Toerental  540 rpm   1000 rpm
Maaihoogte  10-85 mm  10-85 mm
Rotoren   2   2
Aantal messen  4   4
Gewicht   290 kg   310 kg
Snelheid messen  82 m/s   82 m/s

‘Op termijn zorgt 
de CS Pro voor 
een mooie, 
vlakke grasmat’

Johannes Ballast Major 

‘Met deze machine 
kun je in 
verhouding met 
een goedkope 
compacttrekker 
werken’
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