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DE GRAS SPECIALIST
ProCut – serie
Malone heeft zeer degelijke serie
maaiers ontworpen met een
werkbreedte tot maximaal 2,90 meter.
Alle maaiers zijn uitgevoerd met
schijven waar altijd twee messen aan
bevestigd zijn.
De maaiers worden aangedreven door
een multi band riem waarbij 4 v-snaren
aan elkaar zijn verbonden in plaats van
4 lossen, hierdoor is de aandrijving extra
sterk en heeft de aandrijfband een
langere levensduur. De aandrijflijn bij de
schijven is voorzien van vet en is
onderhoudsvrij.
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Uitbreekbeveiliging
De maaiers van Malone zijn voorzien van een uitbreekbeveiliging, bij
onvoorziene obstakels kan de maaier naar achter glijden zodat de maaibalk niet
beschadigd wordt. De maaier kan tot 45 graden naar achter glijden. De
uitbreekbeveiliging valt terug zodra de maaier weer recht achter de trekker zit.

Afstellen
De hefhoogte is zeer eenvoudig in te stellen, de maaier
moet vlak op het land gelegd worden. Vervolgens moet de
hef zodanig worden versteld dat wijzer precies tussen de
twee rode vlakken komt.
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Duurzaamheid
Malone denkt mee met de boer, door de
juiste componenten te kiezen en
slijtvaste materialen te gebruiken wordt
de levensduur van de maaier
gemaximaliseerd. Malone heeft het
frame volledig gegalvaniseerd. Daarnaast
maakt zij gebruik van slijtvaste
materialen waaronder een bronzen lager
behuizing.

ProCut 700
Werkbreedte
Transportbreedte
Gewicht
Schijven
Messen per schijf
Mesdikte
Zwad breedte
Vereist vermogen
PTO toerental

ProCut 800

ProCut 900

2,1m

2,4m

2,85m

1,75m
570Kg
5
2
4mm
1,2m
60
540 rpm

1,75 m
610Kg
6
2
4mm
1,5m
70
540 rpm

1,95 m
710Kg
7
2
4mm
2,0m
80
540 rpm
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Malone
Malone is sinds 1999 al actief in het ontwerpen en produceren van hooibouwmachines.
Gevestigd in het westen van Ierland, hebben zij een mooie reeks goede
hooibouwmachines gebouwd. Naast de maaimachines, schudders, harken en
opraapwagens bouwt Malone ook weidebloters en kloofmachines. De eigenaar van
Malone was eerst productieleider van MCHale. De degelijkheid in de producten van
MCHale is terug te vinden bij de producten van Malone.
Tijdens het ontwerpen van de machines wordt rekening gehouden met degelijkheid en
simpelheid van de machine daarnaast probeert Malone de arbeidsbelasting en het
dieselverbruik zover mogelijk te reduceren.

Rosier Greidanus BV
Rosier Greidanus BV, gevestigd te Winsum(FRL), is importeur van Malone en kan u
voorzien van deze robuust gebouwde maaier. Naast Malone importeert RosierGreidanus
Zunhammer, Budissa baggers en Annaburger.
Wij helpen u graag aan de Sint Michaelsberch 2A in Winsum.
Wietse Rosier
06-52505726
Siebren Greidanus
06-19502344
Willem Ludema
06-20569745

www.rosiergreidanus.nl/www.malonefm.nl
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Malone hooibouwproducten
Malone is op het moment druk bezig om haar hooibouw assortiment uit te breiden en
verder te ontwikkelen. In Ierland heeft Malone haar ruimschoots bewezen onder de
zwaarste omstandigheden in natte Ierse grassneden. Malone heeft in Ierland een
marktaandeel van 40% in de hooibouwmachines.

Schudders
Malone bouwt schudders met 4 en 6 elementen.
De schudder is uitgerust met een unieke
haaktand die een optimaal schudresultaat geeft.
In de zomer van 2018 komt er een schudder op
de markt met 8 elementen en een werkbreedte
van 11 meter, deze schudder wordt geleverd op
een onderstel.

Ladewagens
Malone produceert zeer
degelijke ladewagens met een
capaciteit van 35 tot 75 kubieke
meter. De wagens zijn in twee
series uitgevoerd. Malone heeft
momenteel de rotor met de
grootste diameter die
beschikbaar is op de markt.

