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Tuin en Park
votex.com
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VT420 Zuigwagen

Waarom kiezen
voor Votex?
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 vierkante meter.

Votex
T: +31 118 679500
E: info@votex.com
www.votex.com
Brand of Alamo Group The Netherlands
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Premium merk met een hoge restwaarde
Bewezen kwaliteit
Marktleider in de Benelux en Frankrijk
Vaak gekopieerd, maar niet geëvenaard
Breed inzetbaar, ook in de meest zware
omstandigheden
Goed advies, service en een snelle levering van
onderdelen
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Bladblazers
B20 PTO bladblazer
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Duwblazer
B10P
»
»
»
»
»

Specificaties
Motor

B10P
9 pk Honda GX270, 4-takt benzine

Massa (kg)

78

Afmetingen LxBxH (cm)

73x68x78

Geluidsniveau LpA (dB(A))

86

Motorblazer
B10M

»
»
»
»
»
»

Robuuste, professionele motorblazer
Gelijk aan de B10 maar met eigen motor
Zeer betrouwbare Honda benzinemotor
Niet afhankelijk van PTO of hydraulische
aansluiting
Zeer breed inzetbaar
Optioneel een 45° uitblaasmond voor
smalle paden

Specificaties
Motor
Massa (kg)
Afmetingen LxBxH (cm)
Geluidsniveau LpA (dB(A))

B10M
9 pk Honda GX270, 4-takt benzine
72
50x60x62
84

Robuuste, professionele motorblazer
Gelijk aan de B10M, maar met wielstel
en duwboom
Wielen in verstek om de tegendruk
van de ventilator op te vangen
Neerklapbare uitblaasklep, om recht
vooruit te blazen
In hoogte verstelbare duwboom
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Hydraulische blazer
B10H
»
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Compacte hydraulisch aangedreven blazer
Duurzaam, efficient en handig in gebruik
Ventilatorhuis van robuust plaatstaal
Aluminium ventilator voor laag gewicht en
vermogen
Luchtgeleideklep met afstandsbediening
Optioneel een 45° uitblaasmond voor
smalle paden
Zeer laag geluidsniveau

Specificaties

B10H

Motor

Hydraulische tandwielmotor

Pompcapaciteit

28 l. /min. bij 175 bar

Massa (kg)

72

Afmetingen LxBxH (cm)

48x63x85

Hydraulische blazer
B20H

»
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»
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Specificaties
Motor
Pompcapaciteit
Massa (kg)
Afmetingen LxBxH (cm)

B20H
Hydraulische tandwielmotor
50l. /min. bij 175 bar
72
74x65x70

Robuuste hydraulisch aangedreven
blazer
Krachtige blazer met een lage
vermogensbehoefte
Kan op veel verschillende werktuigen
gebouwd worden
Optioneel terreinvolgend wielstel
Optioneel een 125° vaste uitblaasmond
voor smalle paden
Optioneel een 180° hydraulisch
draaibare uitblaasmond

PTO blazer
B10
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Duurzaam, efficient en handig in gebruik
Ventilatorhuis van robuust plaatstaal
Aluminium ventilator voor laag gewicht en vermogen
Luchtgeleideklep met afstandsbediening
Optioneel een 45° uitblaasmond voor
smalle paden
Passend voor compacttractoren vanaf
10pk

Specificaties
Categorie

IN en I

Aanbouw

Achterzijde

Min. aftakasverm. (kW/pk)

540

Massa (kg)

48

PTO blazer
B20
Robuuste PTO aangedreven blazer
Krachtige blazer met een lage vermogensbehoefte
Beschikbaar in diverse toerentallen en
draairichtingen
Ook geschikt voor frontmontage
Optioneel een terreinvolgend wielstel
Optioneel een 125° vaste uitblaasmond
voor smalle paden
Optioneel een 180° hydraulisch draaibare
uitblaasmond

Specificaties

B20

Categorie

IN, I en II

Aanbouw

Voor- of achterzijde

Min. aftakasverm. (kW/pk)

14,5/20,0

Aftakastoerental (rpm)

540/1000

Massa (kg)
Afmetingen LxBxH (cm)

98
70x95x83

7,5/10,0

Aftakastoerental (rpm)

Afmetingen LxBxH (cm)

»
»
»
»
»
»
»

B10

48x63x85
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PTO blazer
B40/B60
»
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Krachtige PTO aangedreven blazers
Ventilator en het ventilatorhuis van
robuust plaatstaal
2-zijdig open constructie zorgt voor
dubbel aanzuigvolume
Een zeer compacte bouw
Laag gewicht van de draaiende delen
voorkomt overbelastingen
Beschikbaar in diverse toerentallen en
draairichtingen
Diverse opties voor uitblaasmond
verkrijgbaar
Geschikt voor front- of achtermontage

Specificaties

B40

B60

Categorie

I en II

I en II

Aanbouw

Voor- of achterzijde

Voor- of achterzijde

Min. aftakasverm. (kW/pk)

30,0/40,0

44,0/60,0

Aftakastoerental (rpm)

540/1000

540/1000

240 kg

240 kg

125x130x130

125x130x130

Massa (kg)
Afmetingen LxBxH (cm)
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Zuigwagen en -units
570 PTO
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Zuigunits
521M/541M
»
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Eenvoudig aan een aanhanger of
pickup te hangen
Betrouwbare Honda benzinemotor
Ventilator en ventilatorhuis zijn
gemaakt van Hardox®
Indirecte aandrijving met V-snaren
Motor wordt gespaard bij blokkades
van de ventilator
Slijtvast, robuust en lage
onderhoudskosten
Specificaties
Motor
Massa (kg)
Afmetingen LxBxH (cm)
Geluidsniveau LpA (dB(A))

521M

541M

13 pk Honda
GX390,
4-takt benzine

20 pk Honda
GX620, 4-takt
benzine

145

280

78x118x126

70x132x130

91,2

91,8

Zuigunits
525M/546M
»
»
»
»
»

Onderstel voor snelverkeer
Betrouwbare Honda benzinemotor
Ventilator en ventilatorhuis zijn
gemaakt van Hardox®
Indirecte aandrijving met V-snaren
Motor wordt gespaard bij blokkades
van de ventilator

Specificaties
Motor
Massa (kg)
Afmetingen LxBxH (cm)
Geluidsniveau LpA (dB(A))

525M

546M

13 pk Honda
GX390,
4-takt benzine

20 pk Honda
GX620, 4-takt
benzine

310

420

140x180x190

140x180x210

91,2

91,8

Zuigunits
570PTO
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Specificaties

570PTO

Categorie

I en II

Aanbouw

Achterzijde

Min. aftakasverm. (kW/pk)
Aftakastoerental (rpm)
Afmetingen LxBxH (cm)
Massa (kg)

Ontworpen om veel werk te verzetten
Makkelijk aan te koppelen
Te gebruiken aan trekkers vanaf 40 pk
Draaibare uitblaaspijp en standaard 5
meter zuigslang
Ventilator en ventilatorhuis zijn
gemaakt van Hardox®
Indirecte aandrijving met V-snaren
Motor wordt gespaard bij blokkades
van de ventilator
Slijtvaste materialen voor een lange
levensduur

30,0/40,0
540
105x90x210
325

Zuigwagens
VT420
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Hoogkiep inrichting voor afvoeren in
containers
Afstorthoogte van 2,13 meter
Inhoud van de zuigwagen is 4,2 m3
Automatisch openende bovenklep
Ventilator en ventilatorhuis zijn voorzien
van slijtplaten
Standaard 70cm brede zuigbak, inclusief
borstelunit
Zuigbak hydraulisch of mechanisch
aangedreven
Klepelas of verticuteeras optioneel

Specificaties
Min. aftakasverm. (kW/pk)

VT420
33,0/45,0

Aftakastoerental (rpm)

540

Netto gewicht (kg)

1.490

Afmetingen LxBxH (cm)
Bakinhoud (m3)

480x180x230
4,2 m3
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Zuigwagens
VT850
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Duurzame constructie met grote
bakinhoud
Ideaal om blad, gras of zwerfafval op te
zuigen en af te voeren
Wendbaar door beperkte breedte
Optioneel 2 meter brede zuigmond
Optioneel een automatisch
pendelende zuigslang
Een echte duurzame alleskunner

Specificaties

VT850

Min. aftakasverm. (kW/pk)

44,0/60

Aftakastoerental (rpm)
Netto gewicht (kg)
Afmetingen LxBxH (cm)
Bakinhoud (m3)

Zuigwagens
VT1100
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Duurzame constructie met maximale
bakinhoud
Ideaal om blad, gras of zwerfafval op te
zuigen en af te voeren
Wendbaar door beperkte breedte
Optioneel een 2 meter brede
zuigmond
Optioneel een automatisch
pendelende zuigslang
Zeer praktische, robuuste zuigwagen
met maximale inhoud

Specificaties

VT1100

Min. aftakasverm. (kW/pk)

44,0/60

Aftakastoerental (rpm)
Netto gewicht (kg)
Afmetingen LxBxH (cm)
Bakinhoud (m3)

540
2.600
565x195x325
11,0

540
2.450
565x195x275
8,5
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The Netherlands

Alamo Group The Netherlands Middelburg B.V.
Herculesweg 6
4338 PL, Middelburg
T: +31 118 679500
E: info@votex.com
www.votex.com

