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De technische gegevens van alle machines zijn achteraan terug te vinden.

DE JO BEAU-LOGIE LUIDT: 
STERK, UNIEK, BELGISCH!
Bent u een professional? Dan biedt 
Jo Beau de beste aanvulling voor uw 
machinepark! Waarom? De Jo Beau 
tuinmachines zijn op en top Belgisch. 
Een eigen design, ontwikkeling alsook 
de inhouse productie liggen aan de basis 
van de groei die Jo Beau de afgelopen 
jaren heeft doorgemaakt. Van ontwerp 
tot eindproduct: het gebeurt allemaal in 
Brugge!

Onze tuinmachines zijn volledig 
ontworpen naar uw gebruiksgemak: de 
compactheid ervan maakt dat zij ook 
in een sterk verstedelijkte omgeving 
makkelijk inzetbaar zijn. 

Daarbovenop worden alle Jo Beau 
tuinmachines onderworpen aan strenge 
kwaliteitsvereisten en voldoen zij steevast 
aan de vereiste veiligheidsgraad (CE - 
Conformité Européenne). Het afleveren 
van kwalitatieve, innovatieve en vooral 
veilige tuinmachines; dat is waar we 
naar streven. Jo Beau wint vandaag de 
thuismatch op Belgische bodem, maar 
is ook ver buiten de landsgrenzen zeer 
populair!

Jo Beau streeft een norm na en wil 
zich onderscheiden als eliteproduct. 
Een product voor de verhuurspecialist, 
professional & veeleisende tuinliefhebber.

Christophe Beauprez



JO BEAU HAKSELAARS
DE JO BEAU HAKSELAARS: STEEVAST OP 
MAAT VAN DE KLANT!
Vrijwel iedere Jo Beau hakselaar 
of houtversnipperaar kan worden 
gepersonaliseerd met verschillende opties 
op maat van de gebruiker. Met inbegrip 
van:

• Een lage invoer van de takken en 
bijhorend groen.

• Een automatische invoer van takken 
en groen.

• Het tot 8 meter ver uitwerpen van de 
houtsnippers.

• Houtversnipperaars die door elk 
poortje of deuropening passen.

DE JO BEAU HAKSELAARS: DE 
VOORDELEN OP EEN RIJTJE!

• Ongeziene werksnelheid
• Top ergonomie
• Minimale onderhoudskosten
• Uitermate compact
• Groot vermogen
• Op en top veilig
• Inhouse ontwerp en productie
• 100% Belgisch

Benieuwd welke hakselaar of 
houtversnipperaar het best aansluit op uw 
noden en wensen? Aarzel niet om contact 
op te nemen!

Bent u actief in de tuinbouw? Of u bent verhuurspecialist? 
Dan bent u bij ons aan het juiste adres! Jo Beau beschikt 
over een gevarieerd aanbod aan robuuste en professionele 
hakselaars, steevast voorzien van de innovatieve Jo Beau 
Trommeltechnologie™. En de voordelen daarvan?

HAKSELAARS MET JO BEAU TROMMELTECHNOLOGIE™: HOE 
GAAT DAT IN ZIJN WERK?

De befaamde Jo Beau Trommeltechnologie™ is terug te vinden 
in onze Jo Beau hakselaars en zorgt voor de meest eenvoudige, 
rendabele manier van hakselen. Het unieke ontwerp ervan 
zorgt ervoor dat zowel de takken als het bijhorend groen op 
ergonomische wijze naar binnen getrokken worden, waarna 
de unieke houtsnippers op krachtige wijze worden uitgeblazen. 
Kenmerken die we hier vooral zien, zijn de ongeziene 
werksnelheid, ergonomie en minimale onderhoudskosten. 

Daarbovenop zijn onze hakselaars uitermate compact en 
hebben ze een zeer groot vermogen. 
Dankzij hun compact formaat passen onze hakselaars door elk 
poortje en deuropening. Dit zorgt ervoor dat u het tuinafval niet 
door de woning heen moet dragen, maar u hakselt ter plaatse in 
de tuin. Dit resulteert in een enorme tijdswinst, en zoals u weet: 
‘time is money’.

Alle Jo Beau hakselaars worden inhouse ontworpen en 
geproduceerd. Zo ook onze unieke hakselmessen, die onderdeel 
uitmaken van de technologie.
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200-SERIE
COMFORT & ERGONOMIE
De Jo Beau 200-serie hakselaars zijn compacte, lichte, maar 
robuuste professionele hakselaars voorzien van grote luchtbanden 
voor een vlotte manoeuvreerbaarheid. De volumineuze 
invoertrechter is op heuphoogte voor de meest ergonomische 
invoer van takken en groen. 
Met een capaciteit om takken van om en bij 6cm diameter te 
versnipperen - dit levert 2,5m³ snippers op per uur - voldoet 
deze hakselaar aan alle voorwaarden voor de veeleisende 
tuinliefhebber en professioneel.

CAPACITEIT
Dikke en sterk vertwijgde takken met bijhorend groen worden 
moeiteloos en automatisch in de ruime invoeropening van 
de houtversnipperaar getrokken door de unieke Jo Beau® 
trommeltechnologie™. De hoge snelheid van de messentrommel 
zorgt niet enkel voor een ongeziene verwerkingssnelheid maar 
zorgt er ook voor dat de mooie houtsnippers omhoog uit het 
toestel worden gekatapulteerd. Dus kortom zorgt de   
Jo Beau trommeltechnologie™ voor drie zaken: het 
binnentrekken van de takken en groen, het hakselen 
van de takken en het omhoog uitwerpen van de 
houtsnippers. Eenvoud troef dus!

M200
Deze Jo Beau pro-chipper hakselaar wordt aangedreven 
door een krachtige 9Pk Honda GX270 motor en is daardoor 
zeer flexibel in te zetten bij zowel de hobbytuinier als bij de 
professionele gebruiker. U komt moeiteloos op elke plaats, door 
alle deuren en tuinpoortjes.

E200
Door zijn 5,5Kw krachtige elektromotor en zijn 0% CO²-emissie, 
is de E200 perfect inzetbaar binnenin gebouwen, serres of 
evengoed voor buitenwerk.

M200

9PK

E200

5,5KW

M200 HAKSELAAR

E200 HAKSELAAR

GROTE
INVOEROPENING

Ø MAX. ADVIES- 
DIAMETER 6 CM
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M300 HAKSELAAR

E300 HAKSELAAR

300-SERIE
INVOEROPENING EN VOLUME
De Jo Beau 300-serie hakselaars zijn met hun robuuste uitvoering 
& compacte afmetingen een vaste waarde voor de tuinaannemer 
die takken met een ruime capaciteit wenst te verwerken.

De lage, ergonomische vultrechter garandeert een vlotte 
takverwerking met een diameter van 8 à 10 cm - naargelang de 
houtsoort - tot een gemiddelde capaciteit van 5m³ houtsnippers 
per uur! De messentrommel is met twee draaibare messen 
voorzien, die zorgen voor gelijkvormige en esthetische snippers 
die men als hovenier in elke tuin kan verwerken en zodoende 
achter kan laten bij de klant.

OP MAAT VAN DE GEBRUIKER
Elke klant is uniek! Daarom kan ieder zijn toestel personaliseren 
met de verschillende opties die ter beschikking zijn zoals 
het afneemstuk uitwerpbuis, draaibare- of hoge draaibare 
uitwerpbuis, hefogen, voorloopwiel, lekvrije wielen, hef-
stang, trekstang of onderhoudsmeter naargelang het model 
houthakselaar!

SNIPPERAFVOER
Alle houtversnipperaars (met uitzondering van de W300) zijn 
standaard uitgerust met een rechtopstaande uitwerpbuis. 
De snippers en bijhorend groen worden na het 
hakselen omhoog gekatapulteerd door de Jo Beau® 
trommeltechnologie™. Zo kunnen de snippers meteen als 
mulchlaag in een bloemborder of op de composthoop worden 
geblazen. Tijdswinst is hier de grootste troef. U werpt de 
snippers met de grootste eenvoud uit op een aanhangwagen, 
kruiwagen of in een container. 

M300
Voorzien van een krachtige 13Pk Honda GX390 motor en zijn 
compacte breedte van 72cm is de M300 pro-chipper sinds het 
ontstaan van Jo Beau dé topper uit het gamma. 
De M300 ‘Rental Line’ is een M300 specifiek op de noden van 
verhuurbedrijven gebouwd! Eenvoudig in gebruik, robuuste 
constructie & minimum aan onderhoud staan centraal.

E300
De CO2-uitstootvrije E300 is met zijn 11Kw krachtige 
elektromotor de beste optie voor binnengebruik. Bij het 
activeren van de motor komt er een minimum aan decibels vrij 
wat het werken met deze krachtpatser nog aangenamer maakt.

M300

13PK

E300

11KW

Ø MAX. ADVIES- 
DIAMETER 8 CM

OPTIE
VOORLOOPWIEL
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T300
De PTO aangedreven T300 pro-chipper hakselaar is door 
Jo Beau® speciaal ontworpen voor tractoren of andere 
werktuigendragers met aftakas (pto/cardan). Het aanbevolen 
tractorvermogen voor de T300 is vanaf 16 pk tot 30 pk. De 
haalbare takdiameter is daarvan afhankelijk.

Door middel van de optionele hefkit, kan de hakselaar opgetild 
én aan een aanhangwagen gekoppeld worden (lees: niet aan 
de hakselaar-constructie).

Wenst men de T300 aan een tractor met meer vermogen te 
koppelen, dan adviseert Jo Beau het gebruik van een cardan-as 
met koppelbegrenzer.

R300
De R300 pro-chipper hakselaar is door Jo Beau® speciaal 
ontworpen voor werktuigendragers met een mono-as vanaf 16 Pk. 
Door het monteren van een passende koppeling voor de 
motoculteur, kan deze in combinatie met de hakselaar overal 
worden ingezet. 

H300
De hydraulische functie aan voor- of achterkant van de 
werktuigendrager laat het gebruik van een hydraulisch 
aangedreven hakselaar makkelijk toe. De Jo Beau H300 is 
daar het perfecte voorbeeld van. De hakselaar klikt vast in het 
oppiksysteem van de werktuigendrager, om zich zo met het 
grootste gemak door ruwe terreinen te loodsen. De hakselaar 
vraagt een minimum (of meer) ’hydraulisch vermogen’ van 13Pk 
(L x BAR / 450 = Pk) van de werktuigendrager. 
 
 
 

W300
Jo Beau maakt het mogelijk om een gemakkelijke overgang te 
maken van maaien van gras naar versnipperen van takken, 
met Walker’s seizoensgebonden aanbouwtoestel ‘W300 
houtversnipperaar’.

De W300 is een 100% compatibel accessoire voor de Walker 
zitmaaier met opvangbak (vanaf 16Pk). De messentrommel 
die de takken en bijhorend groenafval automatisch en zonder 
invoerrollen naar binnen trekt, wordt aangedreven door de 
cardan van de frontmaaier. De houtsnippers en ander gehakseld 
groenafval worden opgevangen in de opvangbak van de 
maaier en kunnen eenvoudig en netjes in een aanhangwagen of 
op een composthoop gestort worden.

R300

16PK

T300

16PK

T300 HAKSELAAR

R300 HAKSELAAR

H300 HAKSELAAR

W300 HAKSELAAR

W300

16PK

H300

16PK

Ø MAX. ADVIES- 
DIAMETER 8 CM
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M400 HAKSELAAR

400-SERIE
INVOEROPENING EN VOLUME
Opmerkelijk bij de Jo Beau 400-serie is de brede invoeropening 
van 69cm voor de verwerking van nog grotere volumes zijtakken 
en bijhorend groen in combinatie met zijn 20Pk sterke motor. 
De verschillende opties zoals: afneemstuk uitwerpbuis, hoge 
draaibare uitwerpbuis, lekvrije wielen voor en achter maakt de 
M400 uitermate geschikt voor hoveniers, boomverzorgers en 
verhuurbedrijven.

EXTRA VERMOGEN
Jo Beau kiest voor een 20Pk sterke Honda GX630 die in het 
topsegment behoort van de 2 cilinder 4-takt motoren. De motor is 
tevens voorzien van een elektrische start en urenteller. De bredere 
messentrommel zorgt voor extra gewicht en slagkracht tijdens het 
hakselen.

BRANDSTOFTANK
De aparte metalen jerrycan van 10 liter vermijdt brandgevaar 
bij het vullen van benzine, wat nogmaals de veiligheidsnorm 
van Jo Beau in de verf zet.  
Een lege jerrycan switchen met een volle is zo gebeurd. Alles 
blijft proper en morsen met benzine is verleden tijd.

M400
De Jo Beau M400 wordt door zijn robuuste ontwerp een stukje 
zwaarder (220kg). Daarom wordt de M400 voorzien van 
twee grote gazonbanden in combinatie met twee pivoterende 
zwenkwielen. Dit garandeert de stabiliteit en wendbaarheid. 
Optioneel kunnen de wielensets ook lekvrij verkregen worden. 
De M400 is ook uitgerust met een degelijke rem. Deze kan 
gemakkelijk met de hand in- en uitgeschakeld worden.  

M400 HIGHWAY
De compacte afmetingen en de manoeuvreerbaarheid van 
de M400 versnipperaar is voor veel tuinaannemers de ideale 
oplossing. Een groot aandeel hoveniers opteren liever voor een 
model gemonteerd op een verzinkt en afgeveerd aanhanger 
onderstel. Daarom ontwikkelde Jo Beau heel recent de M400 
‘Highway™’.

Het bruto laadvermogen bedraagt slechts 750kg. Iedereen die 
over een B-rijbewijs beschikt, kan de machine transporteren. 
De gewichtsverdeling zorgt voor een goede stabiliteit en 
wegligging. Eenmaal losgekoppeld van het voertuig is de 
aanhanger makkelijk met de hand te verplaatsen. 

M400 HIGHWAY HAKSELAAR

M400

20PK

Ø MAX. ADVIES- 
DIAMETER 10 CM

260° DRAAIBARE 
UITWERPBUIS
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M500

25PK

M500 HAKSELAAR

M500-SERIE
ONTWERP & ONTWIKKELING
Toen Jo Beau nadacht over hoe de perfecte hakselaar voor de 
tuinaannemer er moest uitzien, waren we er al snel aan uit dat ze 
moest ontworpen & geproduceerd worden om alle uitdagingen van 
de stedelijke omgeving met stijl en comfort aan te gaan. Gemaakt 
van speciale materialen en maximale aandacht voor detail en 
kwaliteit, moest ze perfect zijn voor alle werkomstandigheden.

RENDEMENT VS FLEXIBILITEIT
Een groot rendement met een volumineuze machine is een logisch 
huwelijk. Maar geen goede oplossing voor tuinaannemers 
waarvan hun opdrachten zich achter een tuinpoortje bevinden. 
Het idee is om met een krachtige machine in de tuin tot bij het 
snoeiafval te rijden en het ter plaatse te versnipperen.

SPAAR TIJD
Opruimen van snoeiafval is een tijdrovende en verlieslatende 
opdracht, maar onvermijdelijk! 
Jo Beau is dan ook de grondlegger van de ‘zelfrijdende 
compacte trommelhakselaar’. Zo spaart u de tijd (en geld) uit 
die u anders spendeert om het snoeiafval uit de tuin te halen, in 
te laden en weg te voeren. 
Met zijn totale breedte van 72cm, 25Pk krachtige Honda 
iGX800 motor en hydrostatische aandrijving is de Jo Beau 
M500 dé hakselaar die op eigen kracht door ruwe terreinen & 
smalle doorgangen komt. 

M500
De M500 is standaard uitgerust met tractor profielbanden en 
een draaibare uitwerpbuis. Dit werkpaard voelt zich bijzonder 
in zijn sas op plaatsen waar andere hakselaars niet kunnen 
komen. Spoorwegbermen, bossen, boom- en wijngaarden… 
Maar ook in de ‘gewone’ werkomstandigheden zoals een 
tuin, groot of klein, is de M500 een machine met ongeziene 
prestaties!

Ø MAX. ADVIES- 
DIAMETER 12 CM
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T500 HAKSELAAR

T500

30PK

H500 HAKSELAAR

AANBOUWHAKSELAAR
Het machinepark van veel tuinaannemers bevat tegenwoordig 
ook tractoren en werktuigendragers, waardoor een 
aanbouwhakselaar een perfecte keuze kan zijn. 
Jo Beau heeft van zijn populaire M500 twee afgeleide versies 
ontworpen: de ‘T500 aftakas-aangedreven’ versnipperaar alsook 
de ‘H500 hydraulisch-aangedreven‘ versie. Opvallend is de grote 
invoeropening van 790x520 mm.

T500
Aangedreven door de aftakas op 540 of 750 t/min (afhankelijk 
van de dikte van de takken) is de T500 de tractoruitvoering 
van de zelfrijdende M500. De hakselaar, die bestaat uit een 
stevig chassis en zeer ruime invoertrechter, wordt op de 3-punt 
ophanging bevestigd. Het voorgeschreven vermogen van de 
tractor is vanaf 30Pk tot 50Pk. Wenst men de T500 aan een 
tractor met meer vermogen te koppelen, dan adviseert Jo Beau 
het gebruik van een cardanas met koppelbegrenzer. 

H500
De aandrijfriemschijf op de H500 is voorzien van een 
hydromotor. Deze wordt aangedreven door het hydraulisch 
circuit van de werktuigendrager.  
Door het oppiksysteem van de werktuigendrager kan de 
hakselaar aangekoppeld worden. De H500 kan overal ingezet 
worden op plaatsen waar de werktuigendrager ook maar kan 
komen. 
De hakselaar vraagt een minimum (of meer) ’hydraulisch 
vermogen’ van 24Pk (L x BAR / 450 = Pk) van de 
werktuigendrager. De Jo Beau® trommeltechnologie™ 
garandeert dat takken met een diameter van maximum 14 cm 
moeiteloos worden verwerkt tot decoratieve, egale houtsnippers.

Ø MAX. ADVIES- 
DIAMETER 14 CM

170° DRAAIBARE 
UITWERPBUIS

H500

24PK
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Onze stronkenfrezen worden in eigen huis ontworpen en 
vervaardigd uit stevige en kwalitatieve materialen.  
We maken onder andere gebruik van het Amerikaanse slijtvaste 
Greenteeth® beitelsysteem. Jo Beau staat ook in voor de import 
en distributie van het complete Greenteeth® gamma.

JO BEAU BOOMSTRONKFREES
DE JO BEAU STOBBENFREES: DE VOORDELEN IN EEN NOTEDOP!

Vrijwel iedere Jo Beau boomstronkfrees of 
stobbenfrees kan worden gepersonaliseerd 
met verschillende opties op maat van de 
gebruiker.

U heeft nog vragen? Aarzel dan niet om 
ons te contacteren!

• Geminimaliseerde weerstand voor de 
gebruiker

• Topergonomie door uniek tweedelig 
chassis & verstelbaar stuur

• Minimale onderhoudskosten
• Uitermate compact
• Groot werkbereik
• Inhouse ontwerp en productie
• Veilig in gebruik
• 100% Belgische stronkenfrezen

Huisje, tuintje, ‘boompje... Weg’!

Jo Beau heeft in zijn eerste ontwerpen met zijn Jo Beau Pro-
Grinder technologie™ stilgestaan bij het zware labeur dat 
het uitfrezen van boomstronken met zich meebrengt. Daarom 
brachten we een oersterke en compacte stobbenfrees op de 
markt. Het innovatief ontwerp in twee afzonderlijke delen, 
zorgt ervoor dat de fysieke inspanning die het uitfrezen met 
zich meebrengt tot een minimum wordt herleid. Een onmisbaar 
element in uw machinepark!

KIEZEN VOOR DE JO BEAU STRONKENFREZEN

Om de fysieke inspanning van het uitfrezen te beperken, 
bedacht Jo Beau een manier om de stronkenfrezen uit twee 
afzonderlijke delen te maken; nl. een stevig chassis dat stil 
blijft staan met daarboven een zwenkende freesarm. Op deze 
manier wordt de weerstand t.o.v. de gebruiker geminimaliseerd. 
Een innovatief en uniek concept in de wereld van de 
boomstronkenfrezen! Jo Beau biedt zowel manuele,  semi-
automatische als volautomatische boomstronkfrezen aan.
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B13-90 BOOMSTRONKFREES

B24-100 BOOMSTRONKFREES

MANUELE BOOMSTRONKFREES
Al vanaf hun eerste model ontwikkelde Jo Beau hun 
boomstronkfrezen met een vernieuwend inzicht met als motto 
‘ergonomie en comfort’!

U zet de wielbasis vast door twee remmen in te duwen. Zo komt 
de draaikrans vrij en laat u de machine het zware werk doen.   

Het bedieningsstuur is eenvoudig in hoogte verstelbaar. 
Naargelang de lichaamsbouw van de bediener en de 
werkdiepte, kan het stuur hoger of lager gepositioneerd worden.

TRANSPORT
Voor het transport kan het bedieningsstuur volledig ingeklapt 
worden, zodat de machine slechts 1m58 lang is.

GAZONBANDEN
Ook in piekfijn afgewerkte tuinen, zowel binnen als buiten de 
stad moeten stronken verwijderd worden. Dankzij de grote 
luchtbanden, komt u makkelijk door de tuin heen zonder schade 
aan te richten. 

B13-90
De Jo Beau B13-90 is een compacte, handige, robuuste 
professionele boomstronkfrees. 

Met zijn 13Pk sterke Honda GX390 motor voorzien van een 
cycloon-filter heeft u het perfecte vermogen om een werkbreedte 
van 90cm gemakkelijk aan te kunnen.

SEMI-AUTOMATISCHE BOOMSTRONKFREES
Jo Beau had een vooropgesteld doel om een smalle, hydraulisch 
rijdende boomstronkfrees te ontwikkelen. We maakten er een 
64cm smalle frees van waarvan de freesarm ook hydraulisch 
heen en weer te bedienen is zonder enige inspanning. Dit 
vergroot aanzienlijk het gebruiksgemak en is het een stuk 
ergonomischer.

DUBBELE WIELEN
Om de stabiliteit te kunnen garanderen op ruw terrein, voorziet 
Jo Beau twee optionele brede tractor profielwielen. Dankzij 
een ‘snelmontage systeem’ kunnen ze zonder extra materiaal 
vliegensvlug gemonteerd of gedemonteerd worden. 

VEILIGHEID
Boomstronken wegfrezen moet in alle veiligheid kunnen 
gebeuren. Ook daar schenkt Jo Beau ook extra aandacht 
aan. Een dodemanshendel over de volledige vorm van het 
bedieningsstuur en een aparte functie om de freesschijf te 
activeren zijn daar twee goede voorbeelden van.

Met de bedieningsknop op het stuur kunt u elektrisch het stuur 
op- en neer bewegen tijdens het frezen zonder het stuur los te 
laten.

Een grote rubberen spatlap beschermt de machinebediener voor 
wegvliegende houtsnippers en spaanders.

B24-100
De krachtige 2 cilinder Honda GX690 motor met 24Pk freest in 
ongeziene tijd een stronk 45cm diep weg met een werkbreedte 
van 100cm. De freesarm wordt hydraulisch heen en weer 
bewogen van op de bedieningsconsole. De freesschijf is 
voorzien van acht draaibare Greenteeth®®beitels en draait met 
een snelheid van 2950 t/minuut, 16.350 inslagen per minuut in 
op de stronk.

Het bedieningsstuur kan ook compleet naar voor geklapt worden om 
het toestel compacter te maken tijdens transport of stockage.
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B24-100

24PK

B13-90

13PK

Ø MAX. WERK- 
BREEDTE 90 CM

Ø MAX. WERK- 
BREEDTE 100 CM
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VOL-AUTOMATISCHE BOOMSTRONKFREES
Opmerkelijk bij deze unieke machines is dat ze volautomatisch 
werken. Na het instellen van de gewenste werkbreedte 
naargelang de stronk, zwenkt de freesarm automatisch van links 
naar rechts en zakt zelfstandig 2,5cm. De bediener hoeft enkel 
de dodemanshendel vast te houden en de werken te evalueren. 
Nog ergonomischer werken kan niet! 

UNIEK, UNIEKER, UNIEKST!
Een machine is heel dikwijls een weerspiegeling van de koper 
zelf. Wie kiest voor kracht, snelheid, ergonomie, veiligheid & 
compactheid kiest voor een Jo Beau!

De 74cm smalle machine waarvan elke rups afzonderlijk 
controleerbaar is, komt door elke deur of poort. Het 
rupsonderstel baant zich moeiteloos een weg door ruwere 
terreinen zoals bossen, spoorwegbermen & wijngaarden. 
De Jo Beau’s hebben een laag zwaartepunt, dit draagt bij tot 
een verhoogde mobiliteit en stabiliteit!

EXTRA VERMOGEN, GELUIDSREDUCEREND
Jo Beau biedt de keuze voor twee vermogens, een 31Pk sterke 
Vanguard motor of een 37Pk EFI Vanguard motor. Beiden 2 
cilinders 4-takt motoren met elektrische start.

Doordat de machine ‘automatisch’ zijn werkdiepte regelt, wordt 
de motor nooit overbelast! Dit zorgt voor minder decibels, wat 
de directe woon- en leefomgeving vast zal appreciëren.

TRANSPORT
Het bedieningsstuur kan 90° naar links en rechts gedraaid 
worden. Zo heeft u een goed overzicht op de stronk en het 
freeswiel tijdens het wegfezen. De freesarm kan volautomatisch 
of manueel, hydraulisch heen en weer bewogen worden. 
De freesarm kan volledig rechtop worden gezet. Zo kan de 
boomstronkfrees tot een onwaarschijnlijk korte machine van 
164cm lang omgevormd worden. Ideaal voor transport of 
stockage!

BRANDSTOFTANK
De aparte metalen jerrycan van 20 liter voorkomt brandgevaar 
bij het vullen van benzine, wat nogmaals de veiligheidsnorm 
van Jo Beau in de verf zet. Met een extra tank bij de hand 
wisselt u snel en gemakkelijk zonder benzine te morsen.

B31-110
De Jo Beau B31-110 is een volautomatische boomstronkfrees die 
de gebruiker de grootste ergonomie biedt. Men rijdt met het toestel 
naar de stronk, en stelt de werkbreedte in om de stronk perfect 
en zonder tijdverlies weg te frezen. Deze afstand kan makkelijk 
aangepast worden tijdens het frezen zelf. Na het inschakelen van 
het freeswiel, kan de functie ‘automatisch’ worden ingeschakeld en 
kan de machine het zware werk doen.

B37-110
Op de Jo Beau B37-110 vinden we de 37Pk sterke EFI Vanguard 
motor terug (Electric Fuel Injection).

De meest opvallende verschillen met de B31-110 is een dubbele 
werksnelheid, een krachtiger ecologische motor & een speciaal 
ontwikkelde freesschijf ‘GrinDisc™’, voorzien van 12 Greenteeth 
900-serie beitels.

Op de B37-110 kiest de gebruiker -naargelang de hardheid van 
de stronk- om de freesschijf zowel links als rechts automatisch 
2,5cm te laten zakken. Dat zorgt voor een ongeziene werksnelheid 
voor een toestel uit zijn categorie!

B31-110 BOOMSTRONKFREES

B37-110 BOOMSTRONKFREES

B37-110

37PK

B31-110

31PK

Ø MAX. WERK- 
BREEDTE 110 CM
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JO BEAU VERTICUTEERMACHINE
DE JO BEAU VERTICUTEERMACHINE: ZO 
GAAT U TEWERK!

De Jo Beau verticuteermachine is 
stevig, compact en wendbaar door zijn 
zwenkwielen. Het grote voordeel hiervan is 
dat u het toestel niet hoeft op te tillen, gezien 
de verticuteermachine eenvoudig rond zijn 
as rijdt. Daarnaast is de verticuteermachine 
makkelijk op te bergen alsook te vervoeren: 
zo kan het stuur ervan volledig overgeklapt 
worden, waardoor het toestel perfect in 
uw autokoffer past en een minimum aan 
opbergruimte inneemt. 

Bovendien kan ook de messenas zeer 
eenvoudig gedemonteerd worden. Deze 
messenas staat tussen de twee voorwielen 
gepositioneerd en gaat dus netjes mee met 
de glooiing van het terrein zonder schade 
toe te brengen aan het gazon. Tot slot is de 
robuuste Jo Beau verticuteermachine voorzien 
van een stevig stalen chassis, wielschrapers 
en hoogkwalitatieve aluminium wielen.

EEN VERTICUTEERMACHINE VAN JO BEAU: 
HIEROP KAN U REKENEN!

• Ongeziene kwaliteit
• Optimale wendbaarheid door 

zwenkwieltjes
• Demonteerbare en tot 4 keer draaibare 

Greenknives®

• Verkrijgbaar met vaste of losse messen
• Uitermate compact
• Ideaal voor verhuurbedrijven
• Inhouse ontwerp en productie
• CE-certified

Heeft u nog vragen? Neem nu contact op! 
Onze vakspecialisten staan u graag te 
woord!

Door zijn innovatieve ingesteldheid brengt Jo Beau ieder jaar 
nieuwigheden uit in zijn gamma. Zo is ook de unieke V460 
ontstaan. De verticuteermachine werd uitgerust met de door 
ons gepatenteerde Greenknives®-verticuteermessen. Deze 
robuuste verticuteermachine met zijn Jo Beau pro-scarifier 
technologie™ is uitermate gebruiksvriendelijk en kan indien 
gewenst gepersonaliseerd worden naar uw noden en wensen. 
Een onmisbaar element in uw machinepark als tuinaannemer of 
verhuurbedrijf!

HOU UW GAZON GEZOND MET DE JO BEAU 
VERTICUTEERMACHINE!

Bij het maaien van gras blijft er steeds een groot deel van het 
maaisel achter op het gazon. Deze laag, bestaande uit dood 
gras, bladeren, mos en vilt, wordt met de tijd steeds dikker en 
harder, wat er uiteindelijk voor zorgt dat er geen lucht meer 
bij de graswortels kan en uw gras bijgevolg minder goed zal 
groeien.

De Jo Beau verticuteermachine helpt dit probleem van de baan, 
nog voor deze beschadigende laag dik en hard kan worden. De 
verticuteermachine haalt deze viltlaag van het gazon, waardoor 
de graswortels terug toegang krijgen tot de nodige lucht, water 
en voedingsstoffen.
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VERTICUTEERMACHINE
MAXIMALE WENDBAARHEID!
Het gazon verluchten gebeurt één, maximaal twee keer per jaar. 
Alle tuinen moeten dan in een hele korte periode geverticuteerd 
worden. Dan doet u dat ook beter met een degelijke en 
betrouwbare machine, zoals de Jo Beau ‘pro-scarifier’.

Enkel en alleen op de Jo Beau verticuteermachine zijn 
zwenkwielen voorzien, deze zorgen voor een maximale 
wendbaarheid. U rijdt dan ook perfect rond bomen, langs 
perkjes of vaste tuinornamenten zonder het toestel op te tillen!

HOOGTEREGELING-DIEPTEREGELING
De diepteregeling van de machine is met één hendel in te 
stellen.  

Grote alu wielen, wielschrapers, een rubberen spatlap, 
ergonomische hoogteregeling en diepteverstelling van de 
messen als een inklapbare duwboom zijn enkele technische 
eigenschappen die kenmerkend zijn voor de Jo Beau 
verticuteermachine. 

GREENKNIVES®

De revolutionaire, door Jo Beau® gepatenteerde Greenknives®, 
garanderen een ongeziene werktijd. Door de messen eenvoudig 
een kwartslag te draaien, is het niet meer nodig de messen-as te 
demonteren voor het vervangen van de messen. Dit spaart tijd 
en werkuren. De Greenknives® zijn leverbaar in vaste en losse 
versie. De messen zijn in spiraal gemonteerd om gelijktijdige 
aanraking met het gazon te vermijden.

V460
Professionele hoveniers en verhuurbedrijven die een 
kwalitatieve, ergonomische verticuteermachine zoeken, halen 
met de Jo Beau V460 een topmachine in huis. 
Compact, sterke stalen constructie, inklapbare duwboom, 
ergonomische zwenkwielen en messen met een heel lange 
standtijd moeten overtuigende troeven zijn.

Het messenhuis, vervaardigd uit duurzaam staal, garandeert 
zowel de duurzaamheid als de veiligheid van de bediener en 
de omstaanders.

V460 VERTICUTEERMACHINE

V460

5,5PK

WERK BREEDTE
46 CM
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TECHNISCHE FICHE HAKSELAARS

PERFORMANTIE M200 E200 M300 E300 T300 R300 H300 W300

Max. advies diameter 60 mm 60 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm

Capaciteit snippers (gemiddelde) 2,5 m³/u 2,5 m³/u 5 m³/u 5 m³/u 5 m³/u 5 m³/u 5 m³/u 5 m³/u

Verwerksnelheid (gemiddelde) 25m/min 25m/min 25m/min 25m/min 25m/min 25m/min 25m/min 25m/min

MOTOR

Aandrijving Benzine motor Elektrische motor Benzine motor Elektrische motor Cardan/PTO tractor Mono-as Hydraulisch Cardan/PTO Walker 
maaier

Merk & type Honda GX270 1 cil. 
4-takt 3x400V / 3x230V Honda GX390 1 cil. 

4-takt 3x400V / 3x230V / / / /

Vermogen 6,3 kW (9 Pk) 5,5 kW 8,7 kW (13 Pk) 11 kW Min. 16 Pk - max. 
30 Pk Min. 16 Pk Min. 16 Pk 

(L x BAR / 450 = Pk) Min. 16 Pk

Verbruik 3,6 L/u 400 V/3~ 50 Hz - 
10.5 A 3,5 L/u 400 V/3~ 50 Hz - 

20.2 A / / / /

Geluidsniveau Lw (A) 110 dB(A) / 115 dB(A) / / / / /

Toerental 3600 / 3600 / 540 - 750 / / /

DESIGN

Afmetingen (LxBxH mm) 1780 x 620 x 1140 1780 x 620 x 1140 1820 x 720 x 1260 1820 x 720 x 1260 1470 x 690 x 1290 1280 x 660 x 1340 1470 x 690 x 1290 1470 x 960 x 1100

Invoerhoogte 810 mm 810 mm 790 mm 790 mm 790 mm 800 mm 840 mm 890 mm

Gewicht 105 kg 128 kg 145 kg 169 kg 169 kg 135 kg 175 kg 110 kg

Versnippertechnologie Jo Beau® 
trommeltechnologie™

Jo Beau® 
trommeltechnologie™

Jo Beau® 
trommeltechnologie™

Jo Beau® 
trommeltechnologie™

Jo Beau® 
trommeltechnologie™

Jo Beau® 
trommeltechnologie™

Jo Beau® 
trommeltechnologie™

Jo Beau® 
trommeltechnologie™

Chassis / Invoertrechter / Uitwerpbuis Staal met 
poedercoating

Staal met 
poedercoating

Staal met 
poedercoating

Staal met 
poedercoating

Staal met 
poedercoating

Staal met 
poedercoating

Staal met 
poedercoating

Staal met 
poedercoating

Snijmessen 2 geharde messen 
(omkeerbaar)

2 geharde messen 
(omkeerbaar)

2 geharde messen 
(omkeerbaar)

2 geharde messen 
(omkeerbaar)

2 geharde messen 
(omkeerbaar)

2 geharde messen 
(omkeerbaar)

2 geharde messen 
(omkeerbaar)

2 geharde messen 
(omkeerbaar)

Tegenmes 1 (4x omkeerbaar) 1 (4x omkeerbaar) 1 (4x omkeerbaar) 1 (4x omkeerbaar) 1 (4x omkeerbaar) 1 (4x omkeerbaar) 1 (4x omkeerbaar) 1 (4x omkeerbaar)

Trommeloverbrenging Enkelvoudige 
industriële V-riem

Enkelvoudige 
industriële V-riem

Dubbele industriële 
V-riem

Dubbele industriële 
V-riem

Dubbele industriële 
V-riem

Dubbele industriële 
V-riem

Dubbele industriële 
V-riem Tandwielkast

Invoeropening (BxH) 490 x 490 mm 490 x 490 mm 590 x 520 mm 590 x 520 mm 590 x 520 mm 590 x 520 mm 590 x 520 mm 590 x 520 mm

Rij-aandrijving / / / / / / / /

Brandstoftoevoer / / / / / / / /

Remmen / / / / / / / /

28  CATALOGUS JO BEAU CATALOGUS JO BEAU  29



TECHNISCHE FICHE HAKSELAARS

PERFORMANTIE M400 M400 HIGHWAY M500 T500 H500

Max. advies diameter 100 mm 100 mm 120 mm 140 mm 140 mm

Capaciteit snippers (gemiddelde) 8,33 m³/u 8,33 m³/u 8,33 m³/u 8,33 m³/u 8,33 m³/u

Verwerksnelheid (gemiddelde) 25m/min 25 m/min 25m/min 25m/min 25m/min

MOTOR

Aandrijving Benzine motor Benzine motor Benzine motor Cardan/PTO tractor Hydraulisch

Merk & type Honda GX630 2 cil. 
4-takt

Honda GX630 2 cil. 
4-takt

Honda iGX800 2 cil. 
4-takt / /

Vermogen 15,5 kW (20 Pk) 15,5 kW (20 Pk) 18,6 kW (24,9 Pk) Min. 30 Pk - max. 
50 Pk

Min. 24 Pk 
(L x BAR / 450 = Pk)

Verbruik 6 L/u 6 L/u 7,1 L/u / /

Geluidsniveau Lw (A) 116 dB(A) 116 dB(A) 108 dB(A) / /

Toerental 3600 / 3600 540 - 750 /

DESIGN

Afmetingen (LxBxH mm) 2080 x 720 x 1400 2540 x 1480 x 1685 
(incl aanhangwagen) 2020 x 720 x 1450 1300 x 890 x 1620 1300 x 890 x 1620

Invoerhoogte 880 mm
1165 mm 
(aanhangwagen 
waterpas)

850 mm 830 mm 830 mm

Gewicht 220 kg

325 kg (incl 
aanhangwagen / 
bruto laadvermogen 
750kg)

315 kg 240 kg 302 kg

Versnippertechnologie Jo Beau® 
trommeltechnologie™

Jo Beau® 
trommeltechnologie™

Jo Beau® 
trommeltechnologie™

Jo Beau® 
trommeltechnologie™

Jo Beau® 
trommeltechnologie™

Chassis / Invoertrechter / Uitwerpbuis Staal met 
poedercoating

Staal met 
poedercoating

Staal met 
poedercoating

Staal met 
poedercoating

Staal met 
poedercoating

Snijmessen 2 geharde messen 
(omkeerbaar)

2 geharde messen  
(omkeerbaar)

2 geharde messen 
(omkeerbaar)

2 geharde messen 
(omkeerbaar)

2 geharde messen 
(omkeerbaar)

Tegenmes 1 (4x omkeerbaar) 1 (4x omkeerbaar) 1 (4x omkeerbaar) 1 (4x omkeerbaar) 1 (4x omkeerbaar)

Trommeloverbrenging Dubbele industriële 
V-riem

Dubbele industriële 
V-riem

Drievoudige 
industriële V-riem

Dubbele industriële 
V-riem

Dubbele industriële 
V-riem

Invoeropening (BxH) 690 x 520 mm 690 x 520 mm 660 x 520 mm 790 x 520 mm 790 x 520 mm

Rij-aandrijving / Aanhangwagen Hydrostatisch > 
0-3,5 km/u / /

Brandstoftoevoer Uitneembare metalen 
jerrycan 10L

Uitneembare metalen 
jerrycan 10L

Uitneembare metalen 
jerrycan 20L / /

Remmen Manuele rem Aanhangwagen Hydrostatisch / /
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TECHNISCHE FICHE HAKSELAARS

OPTIES M200 E200 M300 E300 T300 R300 H300 W300 M400 M400 
HIGHWAY

M500 T500 H500

Onderhoudsmeter/urenteller ✓ ✓

Afschermhek ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Afneemstuk uitwerpbuis ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Hefoog-kit ✓ ✓ ✓ ✓

Voorloopwiel ✓ ✓ ✓ ✓

Trekstang/dissel ✓ ✓ ✓ ✓

Set lekvrij wielen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Draaibare uitwerpbuis ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Hoge draaibare uitwerpbuis ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Hefstang ✓ ✓

Ombouwkit rupsvoertuig ✓

Hef-kit voor aanhangwagen ✓ ✓

Set lekvrije zwenkwielen ✓ ✓

Werkverlichting - set ✓ ✓ ✓

Dubbele wielen ✓

Onderhoudsmeter/urenteller VoorloopwielAfneemstuk uitwerpbuis Set lekvrij wielen

Ombouwkit rupsvoertuig Hef-kit voor aanhangwagen

Afschermhek Trekstang/dissel

Hefstang

Hefoog-kit Draaibare uitwerpbuis

Set lekvrije zwenkwielen Werkverlichting - set Dubbele wielenHoge draaibare uitwerpbuis
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TECHNISCHE FICHE BOOMSTRONKFREZEN

PERFORMANTIE B13-90 B24-100 B31-110 B37-110

Max. freesbreedte 900 mm 1000 mm 1100 mm 1100 mm

Max. freesdiepte 350 - 400 mm 450 mm 500 mm 500 mm

Max. freeshoogte 350 - 400 mm 350 mm 500 mm 500 mm

Bediening Manueel Semi-automatisch Vol-automatisch Vol-automatisch

MOTOR

Aandrijving Benzine motor Benzine motor Benzine motor Benzine motor - EFI 
(electric fuel injection)

Merk & type Honda GX390 1 cil. 
4-takt

Honda GX690 2 cil. 
4-takt

B&S Vanguard - 2 cil. 
4-takt

B&S Vanguard - 2 cil. 
4-takt

Vermogen 8,7 kW (13 Pk) 16,5 kW (24 Pk) 23,1 kW (31 Pk) 27,6 kW (37 Pk)

Verbruik 3,5 L/u 6,7 L/u 8,9 L/u 8,9 L/u

Geluidsniveau Lw (A) 100 dB(A) 106 dB(A) 105 dB(A) 105 dB(A)

Toerental 3600 3600 3600 3600

DESIGN

Afmetingen (LxBxH mm) 2100 x 770 x 1200
2340 x 640 x 1050 
(1080 mm breed incl 
dubbele wielen)

1900 x 740 x 1500 1900 x 740 x 1500

Gewicht 155 kg 330 kg 610 kg 610 kg

Rij-aandrijving / Hydraulisch > 0-3 km/u Hydraulisch > 
0-1,5 km/u

Hydraulisch > 
0-1,5 km/u

Brandstoftoevoer / Uitneembare metalen 
jerrycan 10L

Uitneembare metalen 
jerrycan 20L

Uitneembare metalen 
jerrycan 20L

Remmen Twee onafhankelijke 
remmen Hydraulisch Optie Optie

Chassis Staal met 
poedercoating

Staal met 
poedercoating

Staal met 
poedercoating

Staal met 
poedercoating

Freestechnologie Jo Beau® 

grindertechnology™
Jo Beau® 

grindertechnology™
Jo Beau® 

grindertechnology™
Jo Beau® 

grindertechnology™

Beitels Greenteeth® 700, 
8 stuks

Greenteeth® 700, 
8 stuks

Greenteeth® 700, 
12 stuks

Greenteeth® 900, 
12 stuks

Diameter freeswiel 340 mm 420 mm 420 mm 475 mm

Schijfoverbrenging Industriële Powerbelt Dubbele industriële 
V-riemen

Drievoudige 
industriële V-riemen

Drievoudige 
industriële V-riemen

Inklapbare- en in hoogte instelbare 
duwboom Standaard Standaard - elektrisch Standaard - 

links-rechts
Standaard - 
links-rechts

TECHNISCHE FICHE VERTICUTEERMACHINE

PERFORMANTIE V460

Werkbreedte 460 mm

Werkdiepte Max. 10 mm

MOTOR

Aandrijving Benzine motor

Merk & type Honda GX200 1 cil. 
4-takt

Vermogen 4 Kw (5,5 Pk)

Verbruik 1,7 L/u

Geluidsniveau Lw (A) 92 dB(A)

Toerental 3600

DESIGN

Afmetingen (LxBxH mm) 1210 x 790 x 970

Gewicht 59 kg

Verticuteertechnologie Jo Beau® 
verticuteertechnologie™

Chassis Staal met poedercoating

Messen Greenknives® -  
4 maal draaibaar

Vaste messen (aantal / dikte) 21 / 3 mm

Losse messen (aantal / dikte) 21 / 3 mm

Mesoverbrenging Dubbele industriële V-riem

Inklapbare duwboom Standaard
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TECHNISCHE FICHE BOOMSTRONKFREZEN

OPTIES B13-90 B24-100 B31-110 B37-110

Onderhoudsmeter/urenteller ✓

Afschermhek ✓ ✓ ✓ ✓

Trekstang/dissel ✓

Set lekvrij wielen ✓

Set afschermingsbachen ✓ ✓ ✓

Werkverlichting - set ✓ ✓ ✓

Set dubbele wielen ✓

Bullplaat ✓ ✓

Remmen ✓ ✓

TECHNISCHE FICHE VERTICUTEERMACHINE

OPTIES V460

Onderhoudsmeter/urenteller ✓

Wiel-fixatiestang ✓

Onderhoudsmeter/urenteller Set lekvrij wielen Set dubbele wielenAfschermhek Werkverlichting - setSet afschermingsbachen

Bullplaat

Set afschermingsbachenTrekstang/dissel

Wiel-fixatiestang
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https://www.jobeau.eu/nl/store/nevenproducten/opties-voor-uw-jo-beau/optie-urenteller-000626
https://www.jobeau.eu/nl/store/nevenproducten/opties-voor-uw-jo-beau/optie-bachen-b31-110-b37-110-001474
https://www.jobeau.eu/nl/store/nevenproducten/opties-voor-uw-jo-beau/optie-jo-beau-afschermhek-003191
https://www.jobeau.eu/nl/store/nevenproducten/opties-voor-uw-jo-beau/optie-lekvrije-wielen-m400-b13-90-002665
https://www.jobeau.eu/nl/store/nevenproducten/opties-voor-uw-jo-beau/optie-bachen-b13-90-001473
https://www.jobeau.eu/nl/store/nevenproducten/opties-voor-uw-jo-beau/optie-bullplaat-b31-110-b37-110-002815
https://www.jobeau.eu/nl/store/nevenproducten/opties-voor-uw-jo-beau/optie-trekstang-b13-90-001910
https://www.jobeau.eu/nl/store/nevenproducten/opties-voor-uw-jo-beau/optie-led-werkverlichting-m500-003548
https://www.jobeau.eu/nl/store/nevenproducten/opties-voor-uw-jo-beau/optie-wiel-fixatie-stang-v460-001909


VERDUBBEL UW GARANTIEPERIODE
Iedereen kent de Jo Beau machines in de 
typische gele Jo Beau-kleur. Wij vonden het 
tijd om onze machines een facelift te geven 
gepaard met een optimalisering van de 
machines. Jo Beau gaf zijn professionele lijn 
houthakselaars een nieuw versterkt design, de 
‘Next Generation’. 
Daarom biedt   Jo Beau u als klant de kans om 
uw standaard garantieperiode te verdubbelen 
door eenvoudig uw machine online te 
registreren.

GARANTIEVOORWAARDEN!

Jo Beau gelooft sterk in zijn eigen producten 
en daar profiteert u als klant van mee. 
De ‘garantievoorwaarden’ werden dan 
ook bijgesleuteld. Enkel en alleen door uw 
nieuwe Jo Beau Next Generation machine 
te registreren, verdubbelt Jo Beau uw 
garantieperiode kosteloos! 
Voor professionelen stijgt de garantieperiode 
van 1 jaar naar 3 jaar. Voor verhuurbedrijven 
gaat de garantieperiode van een half jaar 
naar één jaar. Voor particulieren gaat  
Jo Beau zelfs van 2 naar 4 jaar.

REGISTREREN!

Verzeker uw recht op garantie door uw nieuw 
toestel te registreren vóór het eerste gebruik. 
Dit kan op onze website of door het formulier 
in de handleiding in te vullen en ons door te 
mailen of faxen. Voor meer inlichtingen, neem 
contact op via info@jobeau.eu.

DE VIER PIJLERS!

• Grotere performantie
• Verstevigde constructie
• Nog betere ergonomie
• Design 2020

https://www.jobeau.eu/nl/store/hakselaar/professionele-hakselaar/t500-hakselaar-001499
https://www.jobeau.eu/nl/blog/nieuws/verdubbel-uw-garantieperiode


Koningin Astridlaan 97/23 - 8200 Brugge - België
T + 32 (0) 50 70 48 40  info@jobeau.eu
www.jobeau.eu
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Uw verdeler:
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Een demo bij u thuis? Contacteer een erkende Jo Beau® dealer of surf naar

www.jobeau.eu

https://www.jobeau.eu/
mailto:info%40jobeau.eu?subject=Contactaanvraag%20via%20cataloog
http://www.jobeau.eu
https://www.jobeau.eu/nl/verkoop-en-verhuurpunten
http://www.jobeau.eu

