
Landmaster

Professionals die kiezen voor Votex, kiezen voor 
krachtige machines die onder alle omstandigheden 
maximaal presteren. Of u nu actief bent in het 
beheer van bermen, sloten, tuinen en parken of 
actief bent in deland- of tuinbouw, de machines 
van Votex zijn zo ontwikkeld dat werkzaamheden 
veilig en verantwoord kunnen worden uitgevoerd. 
Daarnaast bent u verzekerd van het beste 
eindresultaat en een aantrekkelijk kostenplaatje 

per vierkant meter. Votex machines worden in 
meer dan 25 landen ingezet. 

De klepelmaaier voor grote oppervlaktes. De 
Landmaster is speciaal ontwikkeld voor het 
maaien van groenbemesters, maïsstoppels en 
braakliggende percelen. Daarnaast is de machine 
inzetbaar voor landschapsonderhoud in het 
algemeen.

• Bermen en sloten
• Tuin, park en openbaar groen
• Land- en tuinbouw

• Maaiers
• Blazers
• Zuigunits en zuigwagens



Klepelmaaier voor zware gewassen 
Standaard is de machine voorzien van 1,3 

kg klepels voor het maaien van de zwaarste 

gewassen. Diverse montagemogelijkheden 

aan voor- en achterzijde van de trekker maken 

de machine veelzijdig inzetbaar. Optioneel is de 

gepatenteerde frontgetrokken bok. Deze bok 

combineert het voordeel van zicht op het werk 

bij frontaanbouw met perfecte bodemvolging 

bij achteraanbouw. Resultaat: de snelste maaier 

in zijn klasse.

Standaard Opties
• Speciaal ontworpen voor maaien van 

groenbemesters en stoppelbewerking
• Geschikt voor zwaar landschapsonderhoud
• Door dubbele 3-punt bok geschikt voor zowel 

front- als achteraanbouw
• Optioneel front getrokken bok; hierdoor 

hogere werksnelheid, beter bodemvolging en 
lager brandstofverbruik

• Standaard uitgevoerd met 1,3 kg hamerklepels
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Frame 240 275 310

Aanbouw Voor- of achterzijde

Categorie Categorie II en Categorie III

Botsbeveiliging Niet beschikbaar

Hydraulische lineaire geleiding Mechanical by linear guidance, optional hydraulic

Maximale zijdelingse slag 42 cm (frontgetrokken bok) / 60 cm (dubbele 3-punt bok)

Maximaal bereik (relatief tot
de tractor as)

166 cm 201 cm 192 cm

Maaikap Ecomow ®

Klepel

Massa klepel 40 x 12 325 gram per stuk

Aantal klepels 40 x 12 Niet beschikbaar 90 102

Massa hamerklepel 1300 gram per stuk

Aantal hamerklepels 26 30 36

Aandrijflijn

Aftakasvermogen (min) 50 kW (68 PK) 60 kW (82 PK) 70 kW (95 PK)

Aftakastoerental 540/1000 rpm

Tandwielkast Standaard met Vrijloop

Afmeting

Werkbreedte 40 x 12 237 cm 273 cm 308 cm

Transport breedte 1300 g 265 cm 299 cm 331 cm

Massa (vanaf) 840 kg 1025 kg 1115 kg


