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Jo Beau staat voor kwaliteit, ergonomie en 
compactheid. ‘Elk onderdeel van de machine 
is van eersteklas materiaal’, legt Menno uit. ‘De 
lagers, de riemen, de messen, de bouten, alles. 
De machines zijn van hard staal en degelijk 
gepoedercoat. Wij zetten stevig in op kwaliteit. 
Dat kan uiteindelijk wat duurder zijn, maar over 
twintig jaar moet de hakselaar, stobbenfrees of 
welk product van ons dan ook het nog gewoon 
doen. De machines moeten ook van goede 
kwaliteit zijn, want ze moeten zwaar werk ver-
richten. De lasnaden, de messen, ze krijgen heel 
wat te verduren. Daar moeten ze wel tegen 
kunnen.’

Tegen een stootje
De hakselaars, boomstronkfrezen en verticu-
teermachines van Jo Beau worden door over-
heden, boomzorgondernemers en aannemers 
aangeschaft. Ook vind je Jo Beau bij vele ver-
huurbedrijven. Menno: ‘Onze machines kunnen 
tegen een stootje en worden onder andere 
daarom veel door verhuurbedrijven ingezet. 
Als er toch iets kapotgaat, repareren we het en 
nemen we dit punt mee in de ontwikkeling, 
zodat het in de toekomst niet meer gebeurt. Zo 
streven wij voortdurend naar perfectie.’

Machine naar het werk, niet andersom
Compact, zo kunnen de machines van Jo Beau 
zeker genoemd worden. De breedste Jo Beau 
is 77 centimeter breed, zodat je bijna overal bij 
kunt komen. ‘Wij vinden dat de machine bij het 

werk moet kunnen komen en niet dat je het 
werk naar de machine moet slepen. Elke machi-
ne wordt ontwikkeld met de gedachte dat de 
eindgebruiker tijd- en geldbesparend moet 
kunnen werken’, aldus Menno. ‘Ook ergonomie 
is ongelooflijk belangrijk. De invoer van onze 
hakselaars is zo laag mogelijk geplaatst, zodat 
het invoeren van de takken op werkniveau 
gebeurt. Je hoeft niet boven je hoofd te tillen. 
Dat maakt het werk een stuk minder zwaar.’

Jo Beau heeft duidelijke visie op ergonomie en kwaliteit

Al ruim twintig jaar kom je de typisch gele 

kwaliteitsmachines van Jo Beau overal tegen. 

Hakselaars, verticuteermachines en stobben-

frezen, ontworpen, ontwikkeld en geprodu-

ceerd in het Vlaamse Brugge. Menno Plooij, 

exportmanager en verantwoordelijk voor 

Nederland, vertelt over de visie van Jo Beau en 

wat je daar als vakman aan hebt. ‘Je brengt de 

machine naar het werk, niet het werk naar de 

machine.’
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M300, M400 en M500
Uit het aanbod compacte hakselaars zijn de 
M200, M300, M400 en de zelfrijdende M500 de 
meestverkochte machines voor de hovenier en 
boomverzorger. Deze trommels zijn 30, 40 en 
50 centimeter breed. De chippers verwerken 
takken met een doorsnede van 8 tot resp. 10 
en 12 centimeter. De M300 verwerkt maximaal 
5 m3 haksel of snippers per uur; de grootste 
uit de serie kan ruim 8 m3 aan. Alle hakselaars 
zijn uitgerust met een professionele Honda 
GX-motor en ze hebben een vermogen van 9, 
13, 20 of 24 pk.

Naast de elektrische machines heeft Jo Beau 
ook modellen in het assortiment die hydrau-
lisch of anders worden aangedreven. De 
modellen H300 en H500 worden hydraulisch 
aangedreven door een tractor of kniklader; de 
T300 en T500 door de aftakas van een tractor. 
De R300 kan worden aangekoppeld aan een 
werktuigdrager vanaf 16 pk, zoals een Rapid.

Doorlopend ontwikkelen
Een Engelse importeur kwam met het verzoek 
of de boomstronkfrezen – sowieso al de com-
pactste en sterkste – toch niet nóg wat smaller 
konden, want ze waren nog te breed om in 
Engelse tuinen te kunnen komen. Dus ging het 
team, met oprichter Jozef Beauprez voorop, 
aan de slag. Jo Beau ontwikkelde een semiau-
tomatische, hydraulische aangestuurde boom-
stronkfrees van 24 pk met een breedte van 64 
centimeter. De B24-100-boomstronkfrees is 
inmiddels een top seller uit het assortiment van 
de Belgische fabrikant. ‘Zo werken wij hier. We 
luisteren goed naar de feedback van onze klan-
ten en houden het bedieningscomfort goed 
in de gaten’, vertelt Menno. ‘Doordat de frees-
machine hydraulisch wordt aangestuurd, is hij 
ook vanuit ergonomisch perspectief optimaal 
gebouwd. Boomzorg is een zwaar beroep. Met 
deze machine haal je de noodzaak tot fysieke 
inspanning weg.’

Jo Beau Next Generation
Tijdens Agribex, de landbouwbeurs die in 
december in Brussel werd gehouden, presen-
teerde Jo Beau de compleet vernieuwde lijn 
professionele hakselaars. Menno: ‘De afgelopen 
maanden zijn we druk bezig geweest met het 
upgraden van al onze machines. Zowel de 
uitstraling, de look, als de prestaties zijn ver-
beterd. De invoermond van alle types is met 
twintig procent vergroot; het volume van de 
invoertrechters is zes procent groter geworden. 
Zo kun je nog gemakkelijker takken met zijtak-
ken verwerken. De stand van de trechter, de 
manier waarop de messen geslepen zijn en 
ondersteund door het gewicht van de tak het 
hout naar binnen trekken, dat alles maakt de 
hakselaars van Jo Beau uniek.’

Ook de constructie is verbeterd: op meerdere 
plaatsen in de invoertrechter zijn dikkere 
staalsoorten verwerkt. De uitstraling van de 
machines is strakker geworden. Vanaf begin 
maart is de nieuwe lijn producten van Jo Beau 
leverbaar en tijdens de Groene Sector Vakbeurs 
in Hardenberg is de nieuwe lijn als primeur in 
Nederland te bewonderen.
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In het Belgische Brugge staat de fabriek van Jo Beau. Hier worden sinds 1998 de machines 
ontwikkeld en gebouwd die anno 2019 verkocht worden aan professionals, verhuurbedrijven 
en overheden in veel Europese landen, maar ook buiten de Europese grenzen. In eigen beheer 
worden boomstronkfrezen, verticuteermachines en hakselaars ontwikkeld en gebouwd. 
Bij de hakselaars is er ook een lijn voor particulieren. Compactheid, ergonomie en 
uitmuntende kwaliteit zijn de doelen die Jo Beau altijd voor ogen houdt. ‘Je brengt de 
machine naar het werk, niet het werk naar de machine’; dat is de achterliggende overtuiging 
bij elke nieuwe ontwikkeling.
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