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1.

Inleiding

U bent nu in het bezit van een Votex SOLO cirkelmaaier. Wij wensen u veel succes
met deze maaier en danken u voor het in ons gestelde vertrouwen.
Deze handleiding is bestemd voor de eindgebruiker en voor onderhoudsmonteurs.
Hij geeft volledige informatie over veiligheid, werking en onderhoud. Wij raden u aan
deze handleiding zorgvuldig te bestuderen en te bewaren.
Dit garandeert niet alleen het goed functioneren van de maaier maar voorkomt ook
ongelukken, zodat wordt voldaan aan de eisen t.a.v. productaansprakelijkheid en
garantie.
De Votex SOLO cirkelmaaier is een machine waarmee het gewas door middel van
messen bevestigd aan een sneldraaiende as, wordt afgemaaid, verkleind en via de
maaikap weer op de grond wordt geworpen.
De maaier is bestemd voor montage aan een trekker om gras en onkruid te maaien
in:
-

Weilanden
Braakliggende terreinen

Let op! Ieder hiervan afwijkend gebruik geldt als niet in overeenstemming
met het voorbestemd doel!

Votex SOLO
Nominaal vermogen

120
15 kW

150
15 kW

180
20 kW

De trekkerbestuurder moet bevoegd zijn om, en ervaring hebben met het besturen
van trekkers.

De Votex SOLO cirkelmaaier mag niet worden gebruikt voor maaiwerkzaamheden in
de omgeving van brand- en/of explosiegevaarlijke plaatsen.
De maaier mag alleen gebruikt worden als hij over de volle breedte op de grond rust.
Votex B.V. houdt zich steeds bezig met het verbeteren van haar producten. Zij
behoudt zich dan ook het recht voor alle veranderingen en verbeteringen aan te
brengen, die men nodig acht. Een verplichting deze op eerder geleverde machines
aan te brengen is daaraan niet verbonden.
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2.
2.1

Veiligheid

Veiligheidsvoorschriften:
Dit teken geeft aan dat er acuut gevaar bestaat voor leven en/of
gezondheid van mens en dier!.

Dit waarschuwt voor mogelijke schade aan de maaier, als de
gebruiker de voorschriften niet opvolgt.

Geeft de gebruiker suggesties/adviezen om bepaalde taken
gemakkelijker en veiliger te verrichten.
-

-

-

-

-

Bestudeer de gebruikershandleiding grondig zodat u bent voorbedacht op
situaties die gevaar kunnen opleveren. Zorg ervoor dat u bekend bent met de
bediening van de trekker en vooral hoe u deze in noodgevallen tot stilstand kunt
brengen. Tijdens het werk is het hiervoor te laat! Geef alle
veiligheidsvoorschriften ook door aan andere gebruikers!
Laat de messen nooit draaien wanneer de machine niet geheel op de bodem
rust!
De uitlaatgassen van verbrandingsmotoren bevatten koolmonoxide, een
reukloos en dodelijk gif. Laat daarom de trekkermotor nooit in een afgesloten
ruimte draaien!
Neem naast de specifieke aanwijzingen van deze gebruikershandleiding ook de
algemeen geldende voorschriften ten aanzien van veiligheid en
ongevallenpreventie in acht!
De op of aan de machine aangebrachte platen/pictogrammen geven belangrijke
aanwijzingen voor een veilig gebruik. Opvolgen van de aanwijzingen dient uw
eigen veiligheid. Vervang beschadigde platen/pictogrammen!
Draag boven 85 dB(A) gehoorbeschermers! Echter nooit bij het gebruik maken
van de openbare weg!
Draag als gebruiker nauwsluitende kleding!
Neem bij gebruik van de openbare weg de geldende voorschriften van het
wegenverkeersreglement in acht!
Trekkers met daaraan bevestigde machines mogen alleen worden bestuurd door
hiertoe bevoegde personen en met voldoende ervaring!
Neem de maximaal toelaatbare transportafmetingen in acht!
Monteer, indien nodig, verlichtingsbalk en/of waarschuwingsborden!
Breng de machine voor het transport over de weg in de daarvoor bestemde
stand (indien aanwezig) en vergrendel deze volgens voorschrift!-
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-

-

-

Indien met geheven machine op de weg wordt gereden, moet de
bedieningshandel van de hefinrichting tegen neerlaten zijn beveiligd!
Controleer machine en trekker voor elk gebruik op veiligheid ten aanzien
van werk en verkeer!
Laat geen passagiers meerijden, ongeacht de leeftijd, op welke plaats dan
ook!
Monteer, indien nodig, frontgewichten altijd volgens voorschrift aan de
daarvoor bestemde bevestigingsplaatsen. Neem de maximaal toelaatbare
asbelasting/totaalgewicht en de minimaal benodigde voorasbelasting
(wegenverkeersreglement) in acht!
Slangen, kabels, e.d. voor b.v. cilinders en verlichting moeten zo worden
gelegd, dat ze onder alle transport- en werkcondities niet beschadigd
kunnen worden, noch ongewenste bewegingen in werking kunnen stellen,
noch gewenste functies kunnen verhinderen!
Houdt met het nemen van bochten rekening met de grotere breedte/lengte
(draaicirkel) en/of grote massa(traagheid) van de maaier!
Alvorens weg te rijden en de maaier in werking te stellen kijk rond de
maaier en de trekker! Zorg voor voldoende zicht!
Het is verboden zich binnen het werk- en gevarenbereik van de maaier op
te houden.
Houdt afstand! Er kunnen voorwerpen (stenen e.d.)
weggeslingerd worden.

-

-

Werk alleen met de maaier, wanneer deze compleet is alle afschermingen
intact zijn!
De snelheid moet aangepast zijn aan de terrein- en werkomstandigheden!
Werken met de trekker op hellingen is gevaarlijk!
Als u toch op een helling moet werken, doe dit dan voorzichtig en maak
geen plotselinge bochten om kantelen van de trekker te voorkomen!Maai
niet met de machine op hellingen schuiner dan 5%!
Maai alleen bij daglicht of bij goed kunstlicht!
Verwijder uit het te maaien terrein alle voorwerpen die door de maaier
opgepakt en weggeslingerd kunnen worden!
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RESTRISICO! De afschermingen van de Votex maaiers voldoen aan de
eisen die de Europese Commissie hieraan stelt!
Ondanks deze voorzorgen blijft er sprake van een restrisico.
Voorwerpen die in het terrein liggen kunnen door de messen worden
opgepakt en weggeslingerd! Dit kan ernstig letsel of schade
veroorzaken tot een afstand van ca.50 meter!
Om dit risico tot een minimum te beperken moet men de volgende
maatregelen treffen:
1.
2.

3.

-

Werk altijd volgens de voorschriften van de wegbeheerder en houdt U aan
de plaatselijke verordeningen
Indien mogelijk sluit wegen, fiets-,wandel- of ruiterpaden af. Wanneer dit
niet mogelijk is maak dan gebruik van een meerijdende wegafzetting zodat
verkeersdeelnemers op veilige afstand van de machine blijven.
Sluit bevaarbare waterwegen af wanneer U hierlangs moet maaien.Als dit
niet mogelijk is plaats dan waarschuwingsborden!

Controleer na een botsing met een obstakel de maaier op eventuele
schade.
Repareer beschadigingen onmiddellijk, voordat er weer met de machine
wordt gewerkt!
Pas op voor kantelen. Werk uitsluitend op een voldoende stevige
ondergrond!
De volgende maatregelen moeten in acht worden genomen als de trekker
wordt verlaten en/of als er aan de machine of kruiskoppelingsas moet
worden gewerkt:
- schakel de aftakas uit,
- zet de versnellingshandel van de trekker in de neutrale stand,
- zet de trekker op de parkeerrem,
- zet de machine helemaal neer.
- stop de trekkermotor en verwijder de sleutel uit het contactslot.
- wacht altijd tot de messen stilstaan!

Machine draait uit! Kom niet in de buurt van roterende delen voordat
deze helemaal stilstaan!

-

Neem bijzondere voorzichtigheid in acht bij het aan en afkoppelen van de
maaier resp. van de trekker.Let vooral op het gevaar van beknelling bij
onbedoeld bedienen van de hefinrichting.Zorg voor zijdelingse fixering van de
machine door de stabilisatoren voldoende te spannen.

Niet binnen het schaarbereik van bewegende delen komen!
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Kruiskoppelingsas:
-

-

-

-

-

Gebruik alleen de door de fabrikant voorgeschreven kruiskoppelingsas met
vrijloop!
Beschermbuizen en -kappen aan de kruiskoppelingsas alsmede de
beschermkappen op trekker en machine moeten gemonteerd en in goede
staat zijn
Zorg voor de voorgeschreven overlapping van kruiskoppelingsashelften en
beschermbuizen (zie gebruikershandleiding van de kruiskoppelingsasfabrikant)!
Aan- en afkoppelen van de kruiskoppelingsas mag uitsluitend gebeuren
indien de trekkermotor stilstaat en de contactsleutel verwijderd is!
Zorg steeds voor een juiste montage en blokkering van de
kruiskoppelingsas!
Borg de bescherming van de kruiskoppelingsas tegen meedraaien door de
beide kettingen aan trekker- en machinezijde aan een vast punt te
bevestigen!
Zorg ervoor dat het toerental en de draairichting van de aftakas in overeenstemming zijn met de aan te drijven machine, voordat de aftakas wordt
ingeschakeld!
Het toerental en de draairichting worden op de maaier d.m.v. een
pictogram aangegeven!
Het aangegeven toerental mag nooit worden overschreden!
Schakel de aftakas nooit in als de motor stilstaat!
Blijf uit de buurt van een draaiende kruiskoppelingsas!
Schakel de aftakas altijd uit als de hoeken van de kruiskoppelingen te groot
dreigen te worden!
Leg een afgekoppelde kruiskoppelingsas in de daarvoor aanwezige houder
aan het driepuntsframe!
Monteer de beschermbus op de aftakas van de trekker zodra de
kruiskoppelingsas is afgekoppeld!
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Onderhoud en inspecties:
Onderhoud en inspecties aan de onderzijde van de machine mogen
nooit worden uitgevoerd wanneer de machine alleen gedragen wordt
door de hefinrichting van de trekker. Tref altijd extra voorzieningen
ter voorkoming van onverwachts vallen van de machine. Gebruik een
takel of bok met een minimaal draagvermogen van de op het
typeplaatje vermelde massa van de machine!
Trillingen in de maaier worden meestal veroorzaakt door onbalans
van de messen. Deze trillingen kunnen grote schade veroorzaken aan
de maaier. Wanneer derhalve, tijdens het maaien, een duidelijke
toename van trillingen wordt waargenomen of verandering in het
geluid dat de maaier maakt, stop dan meteen het werk, spoor de
oorzaak op en verhelp deze, alvorens verder te maaien!
-

-

Controleer regelmatig de conditie van de messen.
De messen moeten aan beide zijden gelijkmatig afgesleten zijn!
Controleer regelmatig de conditie van de staalkabel tussen het
driepuntsframe en het maaidek. Vervang deze zodra hij rafels of andere
beschadigingen vertoont!
Verbogen messen moeten direct vervangen worden!
Controleer regelmatig de conditie van de afscherming en vervang deze
indien nodig!
Er mogen uitsluitend personen met en/of aan de maaier werken die deze
goed kennen en van mogelijke gevaren op de hoogte zijn!
Alle werkzaamheden aan de maaier mogen uitsluitend met deugdelijk en
goed gereedschap worden uitgevoerd!
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2.2.

Typeplaatje.

Het typeplaatje bevindt zich op het maaigedeelte
Op het plaatje staan de volgende gegevens vermeld:
-

-

Merknaam
: VOTEX
Naam en adres fabrikant : Votex B.V.
Groen 2
6666 LP HETEREN
CE-markering
: CE
Model
: SOLO
Type
: 120 : 150 : 180
Serienummer
:
Bouwjaar
:
Massa
: afhankelijk van model
Nominaal vermogen
: afhankelijk van model
Max.toerental mesassen
: 1900 tpm

3.

Transport en opslag van de maaier

Bij het transport van de maaier achter de trekker moeten de stabilisatoren van de
hefinrichting voldoende gespannen zijn om de machine zijdelings te fixeren.

De maaier kan alleen verplaatst worden door hem aan het hijsoog op te tillen
(zie pictogram op het maaigedeelte) Verwijder hiervoor eerst de aftakas. Gebruik
voor het verplaatsen een takel of ander hijswerktuig met een minimum hefvermogen
dat groter of gelijk is aan de te verplaatsen massa. Zie hiervoor het typeplaatje op de
machine

Plaats de maaier op een horizontale vaste grond met een minimale
draagkracht van 400 kPa (ca. 4 kg / cm²).

4.

In bedrijf stellen van de maaier.

Voordat de maaier wordt aangekoppeld controleer of de op de machine vermelde
gegevens (zie afbeelding 4.1.), betreffende draairichting en toerental,
overeenstemmen met de draairichting en het toerental van de trekkeraftakas.
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Afbeelding 4.1 Toerental en draairichting

4.1.

Aankoppelen van de maaier aan de trekker.

De Votex SOLO maaier kan aan trekkers gemonteerd worden met een hefinrichting
van cat.2. Voor het aankoppelen gaat men als volgt te werk:
-

-

4.2.

plaats de trekker zodanig voor de maaier, dat de trekstangen aan de
machine gekoppeld kunnen worden,
zet de trekker op de parkeerrem en de versnellingshandel(s) in neutrale
stand,
Blijf bij het bedienen van de hefinrichting buiten het hefbereik van de
driepuntsophanging
monteer beide trekstangen aan de maaier m.b.v. de hefarmpennen en
breng borgveren aan,
stop de trekkermotor en verwijder de contactsleutel,
monteer de kruiskoppelingsas en beide kettingen van de afscherming
monteer topstang, topstangpen(nen) en borg deze,
beperk de zijdelingse speling van de maaier in de driepuntshefinrichting tot
een minimum.
Monteren van de kruiskoppelingsas.

Voor montage van de kruiskoppelingsas, trekkermotor stopzetten en contactsleutel
verwijderen!
Gebruik de kruiskoppelingsas overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant.
Voor de machines die met een kruiskoppelingsas met palvrijloop zijn uitgerust moet
men de palvrijloop aan de machinezijde monteren.Let op een goede borging van
kruiskoppelingsasaansluitingen aan trekker en maaier. Werk uitsluitend met een
complete kruiskoppelingsasafscherming, voorzien van borgkettingen die deugdelijk
aan trekker en maaier bevestigd moeten worden, zodanig dat meedraaien niet
mogelijk is. Houdt hierbij rekening met alle mogelijke hoeken die de
kruiskoppelingsas in kan nemen. Verder moeten trekker en machine beiden voorzien
zijn van deugdelijke afschermkappen om de asstompen met een minimale
overlapping met de kruiskoppelingsasafscherming van 50 mm.
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5.

Werken met de maaier.

Trek na de eerste 8 draaiuren alle boutverbindingen na.
Zie voor de juiste aandraaimomenten de bijlage.
5.1

Aftakastoerental
Het op de machine vermelde aftakastoerental mag nooit overschreden
worden!

Het op de machine vermelde aftakastoerental komt overeen met een mesastoerental
waarbij de beste maaiwerking verkregen wordt.

5.2

Het verdient aanbeveling om tijdens het maaien de positieregeling
zodanig af te stellen dat de maaier iets ondersteund wordt door de
hefinrichting. Zorg ervoor dat de kabels tijdens het maaien slap hangen
zodat de maaier eventuele oneffenheden in het terrein volgt.
Tijdens het maaien wordt aangeraden om de stabilisatie van de
hefinrichting los te maken zodat de maaier zijdelings achter de trekker
kan bewegen.
Afstelling van de maaihoogte.

De maaihoogte afstelling wordt geregeld, door de leidsloffen aan de zijkant van de
machine in hoogte te verzetten.

5.3

Trillingen in de maaier.

Wanneer tijdens het werken met de maaier een duidelijke toename van trillingen
wordt waargenomen of veranderingen in het geluid van de maaier, stop dan
onmiddellijk het werk, spoor de oorzaak op en verhelp deze alvorens verder te
maaien!
5.4
-

Afkoppelen van de maaier.
Zet de trekker op de parkeerrem en de versnellingshandel(s) in de neutrale
stand,
Laat de machine op de bodem zakken,
Stop de trekkermotor en verwijder de contactsleutel,
Verwijder topstang- en hefarmpennen,
Plaats de maaier op een horizontale vaste grond met een minimale
draagkracht van 400 kPa (ca. 4 kg / cm²).
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6.

Onderhoud.

Inspectie en onderhoud mag uitsluitend gebeuren als:
- De trekkeraftakas is uitgeschakeld
- De hefinrichting van de trekker in de laagste stand staat
- De trekkermotor is stopgezet
- De contactsleutel is verwijderd
Controleer regelmatig de conditie van de staalkabel tussen het driepuntsframe en
het maaidek. Vervang deze zodra hij rafels of andere beschadigingen vertoont!
6.1

Messen.

Controleer van tijd tot tijd de conditie van de maaimessen. Als het maairesultaat te
wensen overlaat, moeten de messen worden geslepen of zonodig worden
vervangen. Let op! Wanneer u de meshouder demonteert, de bevestigingsmoer is
voorzien van linkse schroefdraad!

Werk nooit met een maaier waarvan de meshouder, boutverbindingen
of messen te ver versleten zijn
6.2

Tandwielkast. (zie figuur 6.2.1)

De vereiste olie-inhoud voor de tandwielkast bedraagt 0.77 ltr Gear Oil SAE 90 API
GL4. De olie in de tandwielkast moet na de eerste 40 bedrijfsuren ververst worden
en daarna eens per jaar. Olie verversen gaat als volgt:
Zet de machine hiervoor met behulp van een takel rechtop op de achterkant
-

Verwijder de ontluchtingsnippel (A) en vang de olie op.
Plaats de machine weer vlak op de grond
Demonteer het niveauplugje (B) aan de achterzijde van de tandwielkast
Vul de kast met 0.77 l olie door het gat van de ontluchtingsnippel
De olie moet nu juist op de hoogte van de niveauplug staan
Monteer beide pluggen.

Figuur 6.2.1
Tandwielkast
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6.3

Smeerpunten.

Alleen de kruiskoppelingsas hoeft gesmeerd te worden.
Zie hiervoor de gebruikersvoorschriften van de fabrikant
6.4

Winterberging.

Wanneer de machine voor een langere tijd wordt stilgezet, is een intensieve reiniging
noodzakelijk. Ververs de olie van de tandwielkast. Laat de machine hierna nog
enkele minuten draaien.

7.

Afdanken van de machine.

Bij het afdanken van de machine moeten de volgende maatregelen worden
genomen:
-

Tap de olie van de tandwielkast af.
Verwijder het vet uit de lagerpotten.
Verwijder alle hydraulische componenten en vang de olie op. (indien aanwezig)
Schuif de cilinders enkele malen in en uit en vang de restolie op (indien aanwezig)
Verwijder het vet uit de looprollagers (indien aanwezig)
Voer de rest af als metaalschroot.

Bijlage
A.
B.
C.
D.
E.

Bestellen van onderdelen.
Aansprakelijkheid en garantie.
Opmerkingen.
Conversietabel.
Aandraaimomenten.
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A. Bestellen van onderdelen
Uw bestelling van onderdelen moet de volgende opgaven bevatten (zie typeplaatje):
-

Model
Type
Serienummer
Onderdeelnummer, onderdeelnaam en aantal

Voor onderdelen waarvan het nummer niet met zekerheid vastgesteld kan worden,
kan men, ter vermijding van foutieve levering het origineel opsturen. De afbeeldingen
in dit onderdelenboek kunnen afwijkingen vertonen met het origineel, omdat een
onderdeel i.v.m. constructieaanpassingen of verbeteringen reeds gewijzigd kan zijn,
voordat er een nieuwe druk van dit boek is verschenen. Het is daarom raadzaam
niet uitsluitend op de afbeeldingen af te gaan.
Gebruik alleen originele Votex onderdelen. Dan bent u van een uitstekende kwaliteit
en een goede passing verzekerd.
B. Aansprakelijkheid en garantie
Votex B.V. garandeert de goede werking van uw machine voor een periode van 12
maanden na aflevering, mits de instructies conform deze handleiding worden
opgevolgd.
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Machine mag uitsluitend gebruikt worden door personen welke vooraf deze
handleiding grondig hebben doorgenomen en goed op de hoogte zijn van
de gevaren indien instructies niet goed worden opgevolgd, hetzelfde geldt
voor de verantwoordelijke personen voor het afstellen en onderhoud van
de machine.
Machine mag uitsluitend gebruikt worden voor zijn desbetreffende
doeleinden.
De veiligheidsvoorschriften goed in acht worden genomen.
Uitsluitend originele Votex onderdelen en de voorgeschreven
smeermiddelen worden gebruikt.
De lokaal geldende veiligheidsvoorschriften m.b.t. ongevallenpreventie,
transportveiligheid en verkeersvoorschriften in acht worden genomen.

Belangrijk!
Deze handleiding is geldig voor de originele Votex technische
uitvoering van uw machine. Votex B.V. kan derhalve niet
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schaden voortvloeiend
uit een zelfstandig uitgevoerde technische wijziging aan de machine
of het gebruik van andere dan Votex onderdelen. Hetzelfde geldt voor
gebruik van andere smeermiddelen, onjuist of onvoldoende
onderhoud en foutief uitgevoerde reparaties, zonder voorafgaand
overleg met Votex B.V.
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7.

8.

9.

Wij wijzen u erop dat:
Votex B.V. bij niet juist opvolgen van deze handleiding niet
aansprakelijk kan worden gesteld voor een garantieclaim binnen de
garantietermijn.
Votex B.V. als leverings- en betalingsvoorwaarden de
Metaalunievoorwaarden hanteert. Deze zijn gedeponeerd ter Griffie van de
Rechtbank te Rotterdam. Hierin zijn opgenomen de Algemene
Handelsvoorwaarden Landbouwwerktuigen en -uitrustingen (AHL).
Indien de garantiekaart en gebruikersverklaring niet juist en volledig zijn
ingevuld en binnen 14 dagen na levering retour gezonden zijn aan
Votex.b.v. worden eventuele garantieaanvragen niet in behandeling
worden genomen

C. Opmerkingen

Alle rechten voorbehouden.
Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt
door middel van herdruk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder
voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Votex B.V.. Dit geldt ook voor de
bijbehorende tekeningen en schema's.
Votex B.V. behoudt zich het recht voor om onderdelen elk gewenst moment aan te
passen ter verbetering, zonder voorafgaande directe kennisgeving aan de afnemer.
De inhoud van deze handleiding kan eveneens dienovereenkomstig gewijzigd
worden zonder voorafgaande berichtgeving.
Voor informatie betreffende afstelling, onderhoudswerkzaamheden of reparaties
waarin deze handleiding niet voorziet adviseren wij u contact op te nemen met de
technische afdeling van uw leverancier.
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D. Conversietabel
Lengte
1 m = 100 cm = 1000 mm
Inhoud
1 m3 = 1000 dm3 = 1000 l
Kracht en gewicht
1 N = 0,102 kg (f) = 0,102 kp
Druk en spanning
1 bar = 0,987 atm = 100 kPa = 100 kN/m
Draaimoment
1 Nm = 0,102 kg (f) m
Vermogen
1 kW = 1000 W = 1,36 pk = 1,36 cv =

1,34 hp

Toerental
1 omw./min = 1 rpm = 1 U/min = 1 tr/mn = 1 min-1
Snelheid
1 km/h = 0,278 m/s

E. Aandraaimomenten
Alle boutverbindingen moeten volgens onderstaande tabel worden aangedraaid,
tenzij dit anders wordt aangegeven in de handleiding of onderdelenlijst.
Schroefdraad Aandraaimoment
(Nm)
M 8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20

24
49
84
133
205
290
410
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Votex Solo
no.

1

2

3

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16

17
18
19
20
21
22
23
24
25

onderdeel
nummer
2200104
2200105
2200106
2200110
2200112
2200114
2200118
2200119
2200120
2200121
2200125
2200126
2200127
2200130
2200131
2200132
63796
2200140
2200142
62243
33210
74102
2200150
2200152
2200154
2200156
2200157
2200158
63918
63227
61330
63213
32414
32004
2200160
2200161
2200165

Type
120 150 180
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
2
1
1
2
6
2

2
1
1
2
6
2

2
1
1
2
6
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
4
8
8
4
4
6

2
2
2
4
8
8
4
4
6

2
2
2
4
8
8
4
4
6

Maaigedeelte

Cutting house

Carter de broyage

Mähergehäuse

Omschrijving

Discription

Designation

Beschreibung

Maaigedeelte
Maaigedeelte
Maaigedeelte
Achterafscherming
Achterafscherming
Achterafscherming
Tandwielkast
Tandwielkast
Tandwielkast
Beschermkap
Kroonmoer
Splitpen
Ring
Mesdrager
Mesdrager
Mesdrager
Slingermes
Driepuntsaankoppeling
Buis
Topstangpen
Borgclip
Werktuigpen
Glijslof
Glijslof
Glijslof
Slijtplaat
Slijtplaat
Slijtplaat
Mesbus
Bout
Moer
Ring
Bout
Moer
Bout
Moer
Bout

Main frame
Main frame
Main frame
Rear guard
Rear guard
Rear guard
Gearbox
Gearbox
Gearbox
Input shaft guard
Castle nut
Split pin
Gearbox washer
Blade carrier
Blade carrier
Blade carrier
Blade
Headstock
Headstock bar
Top link pin
Lynch pin
Link pin
Skid
Skid
Skid
Skid runner
Skid runner
Skid runner
Square bolt
Blade bolt
Blade nut
Blade washer
Skid bolt
Skid nut
Gearbox bolt
Gearbox nut
Rear guard bolt

technische info

Votex Solo
no. onderdeel
nummer
26 2200170
27 2200175
28 2200145
2200146
2200147

Type
120 150 180
1
1

1
1
1

1

1
1
1

Maaigedeelte Cutting house

Carter de broyage

Mähergehäuse

Omschrijving

Discription

Designation

Beschreibung

Kruiskoppelingsas
Breekbout
Staalkabel
Staalkabel
Staalkabel

PTO shaft
PTO shaft shear bolt
Wire rope
Wire rope
Wire rope

technische info

