
WORK! and ENJOY!
PROFESSIONELE, COMPACTE EN VEILIGE HOUTVERSNIPPERAARSPROFESSIONELE, COMPACTE EN VEILIGE HOUTVERSNIPPERAARSPROFESSIONELE, COMPACTE EN VEILIGE HOUTVERSNIPPERAARS



KENMERKEN
 Vultrechter met brede invoeropening
 Aangepaste invoerhoogte
 Uiterst vlot te manoeuvreren
 Grote luchtbanden
 Slechts 620 mm breed
 Scharnierende vultrechter voor makkelijk onderhoud
 Trommelkogellagers in zware industriële uitvoering
 Geharde draaibare messen
 Topkwaliteit

JO BEAU M200

MADE IN BELGIUM
Houtversnipperaars van hoge kwaliteit, ontworpen 
en gebouwd voor professionele gebruikers.

COMPACTE HOUTVERSNIPPERAARS
De M200 is het ideale instapmodel voor tuinklusjes,
verhuurbedrijven en landgoedeigenaars.

VEILIGHEID
Alle machines zijn gebouwd in overeenstemming met 
de geldende Europese richtlijnen en zijn voorzien 
van een CE-attest. Alle machines worden geleverd 
met een gebruikershandleiding en onderdelenlijst.

TECHNISCHE GEGEVENS M200
Max. diameter 60 mm
Capaciteit snippers 2,5 m³/u
Motor Honda GX270
Vermogen 9 Pk – 1 cyl.
Gewicht 105 kg
Totale breedte 620 mm
Invoerhoogte 730 mm
Draaibare uitwerpbuis Nee
Snijmessen 2 geharde draaibare messen
Tegenmes 1 (4x omkeerbaar)
Zelfrijdend Nee (makkelijk te verplaatsen)
Afmetingen 1650 x 620 x 1150 mm 
(LxBxH)
Trommeloverbrenging Enkelvoudige industriële V-riem

Topkwaliteit

MADE IN BELGIUM
TECHNISCHE GEGEVENS M200
Max. diameter 60 mm

100% MADE IN BELGIUM
JO BEAU M300

100% MADE IN BELGIUM

KENMERKEN
 Vultrechter met brede invoeropening
 Aangepaste invoerhoogte
 Uiterst vlot te manoeuvreren
 Grote luchtbanden
 Slechts 720 mm breed
 Scharnierende vultrechter voor makkelijk onderhoud
 Trommelkogellagers in zware industriële uitvoering
 Geharde draaibare messen
 Extra hoge draaibare uitwerpbuis in optie te verkrijgen
 Topkwaliteit

MADE IN BELGIUM
Houtversnipperaars van hoge kwaliteit, ontworpen 
en gebouwd voor professionele gebruikers.

COMPACTE HOUTVERSNIPPERAARS
De M300 biedt een aanzienlijke versnippercapaciteit 
in een compact toestel. 
Ontworpen voor professionele gebruikers, tuinders, 
boomchirurgen en verhuurbedrijven.

VEILIGHEID
Alle machines zijn gebouwd in overeenstemming met 
de geldende Europese richtlijnen en zijn voorzien 
van een CE-attest. Alle machines worden geleverd 
met een gebruikershandleiding en onderdelenlijst.

TECHNISCHE GEGEVENS M300
Max. diameter 80 mm 
Capaciteit snippers 5 m³/u
Motor Honda GX390
Vermogen 13 Pk – 1 cyl.
Gewicht 145 kg
Totale breedte 720 mm
Invoerhoogte 750 mm
Draaibare uitwerpbuis Optie (260°)
Snijmessen 2 geharde draaibare messen
Tegenmes 1 (4x omkeerbaar)
Zelfrijdend Nee (makkelijk te verplaatsen)
Afmetingen 1770 x 720 x 1230 mm 
(LxBxH)
Trommeloverbrenging Dubbele industriële V-riem



JO BEAU M400
100% MADE IN BELGIUM

KENMERKEN
 Vultrechter met brede invoeropening
 Aangepaste invoerhoogte
 Uiterst vlot te manoeuvreren
 Grote wielen met lagers
 Slechts 730 mm breed
 Scharnierende vultrechter voor makkelijk onderhoud
 Trommelkogellagers in zware industriële uitvoering
 Geharde draaibare messen
 Extra hoge draaibare uitwerpbuis in optie te verkrijgen
 Topkwaliteit

MADE IN BELGIUM
Houtversnipperaars van hoge kwaliteit, ontworpen 
en gebouwd voor professionele gebruikers.

COMPACTE HOUTVERSNIPPERAARS
De M400 biedt een aanzienlijke versnippercapaciteit 
in een compact toestel.
Ontworpen voor professionele gebruikers, tuinders, 
boomchirurgen en verhuurbedrijven.

VEILIGHEID
Alle machines zijn gebouwd in overeenstemming met 
de geldende Europese richtlijnen en zijn voorzien 
van een CE-attest. Alle machines worden geleverd 
met een gebruikershandleiding en onderdelenlijst.

TECHNISCHE GEGEVENS M400
Max.diameter 100 mm
Capaciteit snippers 8,33 m³/u
Motor Honda GX630
Vermogen 20 Pk – 2 cyl.
Gewicht 220 kg
Totale breedte 730 mm
Invoerhoogte 790 mm
Draaibare uitwerpbuis Ja (260°)
Snijmessen 2 geharde draaibare messen
Tegenmes 1 (4x omkeerbaar)
Zelfrijdend Nee (makkelijk te verplaatsen)
Afmetingen 1870 x 730 x 1315 mm 
(LxBxH)
Trommeloverbrenging Dubbele industriële V-riem

JO BEAU M500
100% MADE IN BELGIUM

KENMERKEN
 Vultrechter met brede invoeropening
 Aangepaste invoerhoogte
 Uiterst vlot te manoeuvreren
 Grote luchtbanden
 Slechts 730 mm breed
 Scharnierende vultrechter voor makkelijk onderhoud
 EATON Hydrostatic self-drive, geen onderhoud
 Trommelkogellagers in zware industriële uitvoering
 Geharde draaibare messen
 Extra hoge draaibare uitwerpbuis in optie te verkrijgen
 Topkwaliteit

MADE IN BELGIUM
Houtversnipperaars van hoge kwaliteit,
ontworpen en gebouwd voor professionele gebruikers.

COMPACTE HOUTVERSNIPPERAARS
De M500 is het werkpaard van het Jo Beau 
- gamma dat kracht en vermogen combineert 
met manoeuvreerbaarheid, resulterend in een 
compact toestel bestemd voor boomchirurgen en 
plantsoendiensten.

VEILIGHEID
Alle machines zijn gebouwd in overeenstemming met 
de geldende Europese richtlijnen en zijn voorzien 
van een CE-attest. Alle machines worden geleverd 
met een gebruikershandleiding en onderdelenlijst.

TECHNISCHE GEGEVENS M500
Max. diameter 120 mm
Capaciteit snippers 8,33 m³/u
Motor Honda GX690
Vermogen 24 Pk – 2 cyl.
Gewicht 315 kg
Totale breedte 730 mm
Invoerhoogte 800 mm
Draaibare uitwerpbuis ja (260°)
Snijmessen 2 geharde draaibare messen
Tegenmes 1 (4x omkeerbaar)
Zelfrijdend EATON Hydrostatic, 0-3,5 km/u
Afmetingen 2100 x 730 x 1400 mm (LxBxH)
Trommeloverbrenging Driedubbele industriële V-riem



TYPISCHE KENMERKEN

TIME IS MONEY
 Onmiddellijke opvang van de snippers 
 in kruiwagen of aanhangwagen.
 Verwerksnelheid van +/- 25 meter/minuut
 Gemiddelde tijd om messen te draaien 
+/- 15 minuten

 Eenvoudig om de messen zelf te draaien 
of te vernieuwen

ONDERHOUDSVRIENDELIJK
Alle machines zijn uitgerust met een 
opklapbare invoertrechter die een vlotte 
toegang tot de snijmessen voor het 
onderhoud toelaat.

Professionele motor

Poederlak

Hoge draaibare uitwerpbuis

Brede invoertrechter

Hoogwaardig kwaliteit staal

Grote luchtbanden

Messentrommel op 
professionele lagers

TROMMELTECHNOLOGIE
Alle machines maken gebruik van de meest 
recente trommeltechnologie, origineel 
ontworpen en vervaardigd door Jo Beau 
products®.

MESSEN
De messen zijn in een handomdraai gedraaid 
of vervangen. De constructie laat zelfs toe 
om de messen op de werf te draaien wat 
resulteert in tijdswinst. 
Ze zijn tot 4 maal herslijpbaar.

100% MADE IN BELGIUM

JO BEAU® TROMMELTECHNOLOGIE
 Trekt de takken automatisch naar binnen zonder invoerrollen
 Hakt de takken en zijn groen tegen de vezelrichting in
 Katapulteert de snippers en groenafval omhoog uit het toestel



JO BEAU T300
100% MADE IN BELGIUM

KENMERKEN
 Vultrechter met brede invoeropening
 Aangepaste invoerhoogte
 Uiterst vlot te manoeuvreren
 Slechts 660 mm breed
 Driepunts ophanging
 Scharnierende vultrechter voor makkelijk onderhoud
 Trommelkogellagers in zware industriële uitvoering
 Geharde draaibare messen
 Extra hoge draaibare uitwerpbuis in optie te verkrijgen
 Topkwaliteit

MADE IN BELGIUM
Houtversnipperaars van hoge kwaliteit, ontworpen 
en gebouwd voor professionele gebruikers.

COMPACTE HOUTVERSNIPPERAARS
Tractorvermogen min. 16 Pk. De populaire M300 is 
ook beschikbaar in een PTO versie voor compacte 
trekkers.

VEILIGHEID
Alle machines zijn gebouwd in overeenstemming met 
de geldende Europese richtlijnen en zijn voorzien 
van een CE-attest. Alle machines worden geleverd 
met een gebruikershandleiding en onderdelenlijst.

TECHNISCHE GEGEVENS T300
Max. diameter 80 mm
Capaciteit snippers 5 m³/u
Motor Cardan tractor
Vermogen Min. 16 Pk | max. 30 Pk
Gewicht 165 kg
Totale breedte 660 mm
Invoerhoogte 800 mm
Draaibare uitwerpbuis Optie (170°)
Snijmessen 2 geharde draaibare messen
Tegenmes 1 (4x omkeerbaar)
Zelfrijdend Nee (makkelijk te verplaatsen)
Afmetingen 1280 x 660 x 1340 mm 
(LxBxH)
Trommeloverbrenging Dubbele industriële V-riem

KENMERKEN
 Vultrechter met brede invoeropening
 Aangepaste invoerhoogte
 Uiterst vlot te manoeuvreren
 Slechts 890 mm breed
 Driepunts ophanging
 Scharnierende vultrechter voor makkelijk onderhoud
 Trommelkogellagers in zware industriële uitvoering
 Geharde draaibare messen
 Extra hoge draaibare uitwerpbuis in optie te verkrijgen
 Topkwaliteit

JO BEAU T500

MADE IN BELGIUM
Houtversnipperaars van hoge kwaliteit, 
ontworpen en gebouwd voor professionele gebruikers.

COMPACTE HOUTVERSNIPPERAARS
De T500 is de grote broer van de T300, die reeds 
zijn kwaliteiten heeft bewezen! Een compacte, doch 
robuuste machine die met de gekende originele Jo 
Beau techniek ontworpen is en voorzien van een extra 
grote invoeropening. Een PTO versie van de M500 
ontworpen voor professioneel gebruik.

VEILIGHEID
Alle machines zijn gebouwd in overeenstemming met 
de geldende Europese richtlijnen en zijn voorzien van 
een CE-attest. Alle machines worden geleverd met een 
gebruikershandleiding en onderdelenlijst.

TECHNISCHE GEGEVENS T500
Max. diameter 140 mm
Capaciteit snippers 8,33 m³/u
Motor Cardan tractor
Vermogen Min. 30 Pk | max. 50 Pk
Gewicht 240 kg
Totale breedte 890 mm
Invoerhoogte 800 mm
Draaibare uitwerpbuis Ja (170°)
Snijmessen 2 geharde draaibare messen
Tegenmes 1 (4x omkeerbaar)
Zelfrijdend Nee (makkelijk te verplaatsen)
Afmetingen 1230 x 890 x 1400 mm 
(LxBxH)
Trommeloverbrenging Dubbele industriële V-riem

100% MADE IN BELGIUM

 Aangepaste invoerhoogte
 Uiterst vlot te manoeuvreren
 Slechts 890 mm breed
 Driepunts ophanging
 Scharnierende vultrechter voor makkelijk onderhoud
 Trommelkogellagers in zware industriële uitvoering
 Geharde draaibare messen
 Extra hoge draaibare uitwerpbuis in optie te verkrijgen
 Topkwaliteit

MADE IN BELGIUM
Houtversnipperaars van hoge kwaliteit, 
ontworpen en gebouwd voor professionele gebruikers. TECHNISCHE GEGEVENS T500

Max. diameter 140 mm



ANDERE MODELLEN

H300
Deze hakselaar heeft dezelfde 
eigenschappen als de T300 of R300, 
maar wordt hydraulisch aangedreven 
door een werktuigdrager. 
Min. 15 Pk (L x BAR / 450 = Pk)

H500
Wordt hydraulisch 
aangedreven door een 
werktuigdrager en heeft 
dezelfde kenmerken als 
de T500. Min. 25 Pk 
(L x BAR / 450 = Pk).

E300
Elektrisch 11 Kw.
Voornamelijk voor binnengebruik.

R300
Speciaal ontworpen voor 
mono-assen met min. 16Pk.

Voornamelijk voor binnengebruik.

Wordt hydraulisch 
aangedreven door een 
werktuigdrager en heeft 
dezelfde kenmerken als 
de T500. Min. 25 Pk 
(L x BAR / 450 = Pk).

eigenschappen als de T300 of R300, 
maar wordt hydraulisch aangedreven 

TRANSPORTERS

OPTIES

VOORLOOPWIEL
Voor de M300 en de 
M300 INTelligent ontworpen 
om nóg makkelijker te 
manoeuvreren.

AFNEEMSTUK VOOR 
UITWERPBUIS
In optie verkrijgbaar voor 
alle modellen voor het 
uiterst makkelijk afnemen 
van de uitwerpbuis. 

HOGE DRAAIBARE 
UITWERPBUIS
20cm hogere uitwerpbuis in optie 
te verkrijgen voor de 300, 400 & 
500 series.

ONDERHOUDSMETER
Voor een tijdig onderhoud 
van motor en toestel.

HEFOGEN-KIT
Twee hefogen monteerbaar 
op de M200 & M300 om 
het toestel veilig op te tillen.

DRAAIBARE 
UITWERPBUIS
Standaard voorzien op de 400 & 
500 series en is beschikbaar in 
optie voor de 300-reeks.

HEF-KIT T300-T500
Maakt het mogelijk om een aanhangwagen 
aan te sluiten op het getrek en zo ineens 
de snippers daarin op 
te vangen.

TREKSTANG
Om de M300 mee te trekken achter 
een quad of tuinbouwtractor.

RUPSTRANSPORTER-UITVOERING
Bouwt de M300 en M300 INTelligent om in een alle-terreinmachine.
Maakt gebruik van de Honda HP500 transporter.

HOGE DRAAIBARE 
UITWERPBUIS
20cm hogere uitwerpbuis in optie 
te verkrijgen voor de 300, 400 & 
500 series.

DRAAIBARE 
UITWERPBUIS
Standaard voorzien op de 400 & 
500 series en is beschikbaar in 
optie voor de 300-reeks.

AFNEEMSTUK VOOR 

HEF-KIT T300-T500
Maakt het mogelijk om een aanhangwagen 
aan te sluiten op het getrek en zo ineens 
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ANDERE TOPPRODUCTEN UIT 
HET JO BEAU PRODUCTS® GAMMA

GEPATENTEERD BEITELSYSTEEM
Het eenvoudigste, scherpste systeem voor de boomstronkfrees. 
Spaar geld, tijd en werkuren door de Greenteeth® beitel op uw 
boomstronkfrees te monteren.

VERTICUTEERMACHINE
Ontdek de unieke V460 verticuteermachine die uitgerust is met de 
-door Jo Beau®- gepatenteerde Greenknives® -verticuteermessen.

GAMMA BOOMSTRONKFREZEN
Ergonomie, tijdswinst en eenvoud haalden het tegen ingewikkelde 
constructies. Vraag naar de folder voor meer informatie over de 
Jo Beau products®-boomstronkfrezen.

ONKRUIDBORSTEL
Onkruidborstel voor de bosmaaier met benzinemotor van min. 
40cc en aan een max. van 4000t/min. Speciaal ontworpen voor 
harde oppervlakten, het zwaardere werk en moeilijk bereikbare 
plaatsen. De onkruidborstel wordt geleverd met vervangstaven.

Ergonomie, tijdswinst en eenvoud haalden het tegen ingewikkelde 
constructies. Vraag naar de folder voor meer informatie over de 

 scan mij

Uw verdeler


