
R-Max 

De R-Max is de vlakklepelmaaier voor de veeleisende 
professionele gebruiker en onderscheidt zich door zijn 
solide constructie en zijn geweldige maaikwaliteit. 
Het zijn de grote capaciteit, brede inzetbaarheid en 
minimale onderhoudsvraag die deze machine zo 
populair maken bij professionele gebruikers zoals 
loonbedrijven, gemeenten en waterschappen. 

De vorm van de maaikap is geoptimaliseerd 
waardoor de maaicapaciteit en -kwaliteit vergroot 
is. De diameter van de rotoras is vergroot naar 194 

mm, die zorgt voor een hogere snijsnelheid en 
daardoor een ideale gewasdoorstroom. De machine 
maait daardoor zeer efficiënt heeft een zeer goede 
bodemvolging (bij frontgetrokken bok). Hierdoor 
heeft de Votex R-Max niet alleen een fors hogere 
capaciteit (meer oppervlak maaien bij eenzelfde 
brandstofverbruik), maar ook een beter maaibeeld, 
minder verstoppingen en kan probleemloos de 
zwaardere gewassen (bijvoorbeeld Japanse Haver) 
aan.



Chassis 160 200 225 240 260

Aanbouw Voor- of achterzijde

Categorie II

Obstakelbeveiliging mechanisch aan voor- en achterzijde

Zijdelingse verstelling mechanisch of hydraulische lineaire geleiding

Maximale zijdelingse slag 70 cm (dubbele bok)/ 60 cm (front getrokken bok)

Maximaal verstek t.o.v. 
hart van de trekker 293 cm 333 cm 373 cm 413 cm 433 cm

Maaikap

Model maaikap Next Generation

Klepels 

Massa 40x12 klepel 325 gram per stuk

Aantal 40x12 klepels 36 48 60 72 78

Massa hamerklepel 1300 gram per stuk

Aantal hamerklepels 12 16 20 24 28

Aandrijflijn  

Min. aftakasverm. (kW/pk) 44/60 55/75 63/85 60/90 70/97

Aftakastoerental (RPM) 540/750/900/1000 1000

Tandwielkast Silent box met spiraalvertanding

Afmetingen

Werkbreedte (cm) 160 201 225 242 262

Transportbreedte (cm) 190 230 255 270 290

Massa (kg) 874 954 1001 1036 1077
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Professionele vlakklepelmaaier 
De R-Max heeft een sideshift van 70 cm (dubbele 
bok) of 60 cm (frontgetrokken bok). De grotere 
diameter van de looprol geeft minder kans op 
“buldozeren”, waarbij de frontgetrokken bok 
dit door de perfecte bodemvolging sowieso 
al fors verminderd. Tevens zijn de lagers in de 
rotoras geïntegreerd, daardoor heeft de zijkant 
geen uitstekende delen meer en is de kans op 
beschadigingen en schade rijden kleiner.

Standaard Opties
• Vlakklepelmaaier met verzwaarde aandrijflijn

• Hydraulische zweeffunctie om de 
grondvariaties 
te volgen

• 40 x 12 “J” type klepel voor een optimale 
afwerking of met 1,3kg zware hamerklepel

• Dubbele power-band aandrijving en 
tandwielkast met spiraalvertanding

• Optioneel: Front getrokken bok, waardoor een 
front gemonteerde machine zich gedraagt als 
een getrokken machine

Specificaties Votex R-Max 


