
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 de land- 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.

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

• Maaiers
• Blazers
• Zuigunits en zuigwagens

Ontdek de Hillmaster

THE POWER TO PERFORM



Professionele klepelmaaier voor in het talud
De Hillmaster is speciaal ontworpen voor werken in het talud. 
De robuuste klepelas en maaikap kenmerken de bekende Votex 
kwaliteit. De compacte bouw en het lage eigen gewicht van de 
Hillmaster vormen samen met de trekker een uiterst stabiele 
combinatie die zelfs onder de meest extreme omstandigheden goed 
presteert. 

Compacte bouwwijze
• Een vlakke rechterzijde voor optimaal manouvreren langs obstakels

• Het rechter rotor lager is geintegreerd in de rotoras

• Geen uitstekende lagerblokken

Krachtige constructie
• Sterke ronde buis op de hoeken ter bescherming van de zijplaten

• Extra verstevigingshoeken ter verbetering van de gewasstroom

• Rotoras met grote diameter die is voorzien van sterke mechanisch    
   labyrinth afdichtingen

• Omkeerbare draairichting van de rotoras

• Afdekplaat boven de keuzehendel van de tandwielkast

• Looprol met conische rollagers

• Aandrijving: 2x Powerband

• Openende voorzijde

• Vaste 3 punts bok of hydraulische side shift

• Gunstige verdeling op de rotoras van de klepels

• Optionele stalen duwbeugel om begroeiing voorover te drukken

Onderhoud
• Makkelijk bereikbare smeernippels

• Verzonken smeernippels tegen beschadiging

• Optionele slijtplaat

• Goede bereikbaarheid van de klepels

Goolkatenweg 65, 7521 BE Enschede, The Netherlands. Tel.: +31 (0)53 483 8322, Fax: +31 (0)53 483 8333, e-mail: sales@votex.com

Votex maakt samen met Conver, Herder, Precision Makers en Roberine deel uit van Dutch Power Company. www.votex.com

Specificaties Hillmaster

Soort maaier Vlakklepelmaaier

Aanbouw Voorzijde

Categorie Categorie I en II

Zijdelingse verstelling Hydraulisch (optioneel)

Maximale zijdelingse slag 50 cm

Y-klepel 222 gram per stuk (444 gr/set)

Aantal klepelsets 54 

Minimum aftakasvermogen 55 kW (75 pk)

Aftakastoerental 1000 rpm

Werkbreedte 221 cm

Transportbreedte 245 cm

Gewicht (vanaf) 635 kg 


