THE POWER
TO PERFORM

KIEZEN VOOR VOTEX IS EEN
VERANTWOORDE KEUZE
Votex is sinds 1922 dé Nederlandse fabrikant van machines die gebruikt
worden voor het beheer en onderhoud van openbaar groen. Daarnaast is Votex
een begrip in de Europese land- en tuinbouw.

Votex heeft een lange historie op het gebied van het ontwikkelen en produceren
van de meest specialistische machines die onder de meest uiteenlopende
omstandigheden ingezet kunnen worden.

Votex loopt voorop als het gaat om innovatie. In 1956 introduceerde Votex als
eerste een cirkelmaaier. In 1971 werd de eerste Nederlandse klepelmaaier op
de markt gebracht. Vernieuwing is er ook op andere gebieden. De fabriek van
Votex werkt met de modernste productiemethoden en uiteraard wordt het
milieu zo min mogelijk belast.

Votex machines zijn betrouwbaar. Ze worden met zorg ontwikkeld en gebouwd
door enthousiaste en ervaren mensen die hun vak verstaan. Om niets aan het
toeval over te laten, wordt er uitsluitend gebruik gemaakt van hoogwaardige
materialen. Er worden alleen technieken toegepast die zich bewezen hebben in
de praktijk, wat voor nog meer zekerheid zorgt. Dit vertaalt zich in robuuste
machines met hoogwaardige uitstraling.

Met Votex is het mogelijk om elke ruimte op een verantwoorde wijze te
onderhouden met machines die op een duurzame wijze geproduceerd worden.
Eens Votex, altijd Votex.

MAXIMAAL PRESTEREN
ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN
De machines van Votex zijn zo ontwikkeld dat werkzaamheden veilig en
verantwoord kunnen plaatsvinden. Of u nu actief bent in het beheer van
bermen, sloten of tuinen en parken. U bent verzekerd van het beste
eindresultaat tegen een aantrekkelijk kostenplaatje per vierkante meter.
Professionals in meer dan 35 landen werken met Votex. Krachtige machines
die onder de meest extreme omstandigheden maximaal en probleemloos
presteren.

The Power to Perform betekent ook dat bij de ontwikkeling over elk aspect
wordt nagedacht. Betrouwbaarheid, een lange levensduur en lage onderhouds
kosten zijn kenmerkend voor alle machines van Votex. Als u voorbereid wilt
zijn op de toekomst, zijn Votex machines de beste keuze.

Zelfs de beste machines hebben wel eens onderhoud nodig. In dat geval kunt u
vertrouwen op de service en onderdelenleveringen via het Votex
dealernetwerk.
Dealers met de kennis om uw machine snel weer in topconditie te brengen.
Deze dealers werken uitsluitend met originele onderdelen die voldoen aan
de juiste specificaties en die daardoor de levensduur verlengen. Mocht er een
onderdeel kapot gaan, dan kunt u snel weer door. Originele onderdelen zijn
altijd op voorraad en binnen 24 uur leverbaar.

Onze dealers adviseren u uiteraard graag welke machine het beste bij uw
activiteiten past. Of u nu een klepelmaaier, een houtversnipperaar, een blazer,
een zuigunit of zuigwagen nodig heeft.

OVERAL EN ALTIJD
HET BESTE RESULTAAT
Voor de wegberm, de slootkant of het talud heeft Votex klepelmaaiers die zelfs
onder extreme maaiomstandigheden nog probleemloos draaien. Dat begint met
het doordachte ontwerp, het resultaat van jarenlange ervaring en specifieke
productkennis. De Votex tandwielkasten zijn bijvoorbeeld ontwikkeld om veel
vermogen over te brengen en zijn tegelijkertijd geluidsarm. Door de toepassing
van innovatieve technieken en het gebruik van hoogwaardige materialen kunt
u rekenen op een lange levensduur.

De meeste klepelmaaiers worden uitgerust met een ECOMOW® maaikap. Deze
ruime maaikap heeft een vergrote in- en uitlaat. Hierdoor gaat het gewas
makkelijker door de machine, ligt de maaisnelheid hoger en ligt de
vermogensbehoefte lager. Maar ook blijft het maaisel langer, waardoor het
makkelijker op te ruimen is.

Bij de zijklepelmaaiers zorgt een speciaal door Votex ontwikkeld verenpakket
ervoor, dat bij het aanrijden van obstakels de klepelmaaier veilig kan uitbreken.
Zo wordt schade aan het object en aan de machine voorkomen.

De maaikappen zijn zo geconstrueerd dat deze zeer torsiestijf zijn met als
resultaat een rustige trillingsvrije loop. En dan maakt het niet uit voor welke
uitvoering of welk type u kiest.

Votex heeft een brede range klepelmaaiers die geschikt zijn voor alle
tractormerken. U heeft de keuze uit: voor-, zij- of achteraanbouw aan de
tractor. De klepelbakken variëren van 120 cm tot en met 310 cm.

TOONAANGEVEND
IN TUIN EN PARK
Voor plantsoenen, sportvelden, golfbanen en recreatieterreinen heeft Votex
blazers, zuigunits en zuigwagens in haar programma. Door de geringe
afmetingen, het minimale eigen gewicht en de lage vermogensbehoefte zijn
deze machines zelfs op de meest kwetsbare plekken inzetbaar. Ondanks de
compacte bouw presenteren de machines maximaal.

Ook bij deze machines vindt u de zo kenmerkende details van Votex terug.
Robuuste bouw, slijtvaste materialen en handige details die zorgen voor veel
bedieningsgemak. De garantie voor een jarenlang plezierig en probleemloos
gebruik.

Op het gebied van blazers heeft Votex een uitgebalanceerd assortiment.
Van duwblazers tot PTO-blazers en van hydraulische- tot motorblazers. De
kleinere blazers zijn geschikt voor compacte tractoren en bij uitstek geschikt
voor werkzaamheden op en rond sportvelden. De grotere blazers zijn speciaal
ontwikkeld voor de professionele gebruiker om blad en zwerfvuil bij elkaar te
verzamelen. Een andere belangrijke reden om voor Votex te kiezen, is dat het
geluidsniveau aanmerkelijk lager ligt dan bij de machines van andere merken.
Een voordeel voor de klant, maar ook voor de omgeving.

Tevens biedt Votex een brede range aan zuigunits en zuigwagens. Zo is er een
zuigunit die makkelijk gemonteerd kan worden op een aanhangwagen of een
pickup, een zuigunit die u aankoppelt aan uw trekker en een range zuigwagens
met een bakinhoud varierend van 4.5 tot en met 11m3.

MINIMAAL ONDERHOUD,
MAXIMALE LEVENSDUUR
Votex bouwt al decennialang hoogwaardige machines voor de landbouw. Bij
het ontwerpen van machines heeft Votex altijd gekozen voor maximale
kwaliteit en dat resulteert in een lange probleemloze levensduur en lage
kosten.

Met een grote schare tevreden gebruikers behoren de Votex maaiers tot de
beste in hun klasse. Een Votex maaier is een maaier waarop u kunt vertrouwen.
Maaien van groenbemesters of slootkanten? Votex heeft de perfecte maaier.
Uiteraard heeft u de keuze uit diverse afmetingen.

Speciaal voor de tuinbouw en fruitteelt heeft Votex een serie machines
ontwikkeld voor het versnipperen van snoeihout tot een diameter van 10
centimeter. Versnipperaars die geschikt zijn voor front of getrokken montage
of zelfs voor allebei. Het zijn compacte machines die verkrijgbaar zijn in
werkbreedtes van 80 tot 250 cm.
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