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De nieuwe graskantensnijder van Jo Beau 
was te bewonderen tijdens de Groene Sector 
Vakbeurs in Hardenberg. Accountmanager 
Menno Plooij vertelt dat de machine sinds het 
najaar van 2021 leverbaar is. Hij vertelt over de 
werking: ‘Je kunt de Jo Beau BB650 gebruiken 
om prachtige strakke lijnen langs borders aan 
te brengen. Deze machine leent zich uitstekend 
om dat te doen rondom perken, zwembaden 
en -vijvers en boomspiegels. Dat gaat in een 
fractie van de tijd die nodig is om het hand-
matig te doen. Ik zie de BB650 als een perfecte 
machine voor tuinaannemers die iets meer 
kwaliteit willen leveren dan hun concurrenten. 
De machine is ook zeker van waarde in parken, 
op sportparken langs verhardingen en op golf-
banen om spelelementen netjes te manicuren.’ 
Plooij ziet goede mogelijkheden voor verhuur-
ders van professioneel tuin- en parkmaterieel 
om de machine in hun pakket op te nemen.

Kabellegkit
Het blijkt dat Jo Beau de machine levert met 
twee messen: een enkelvoudig smal mes en 
een 12 cm breed mes met een doorsnede van 
400 mm. Dit werkt als een soort frees, waarbij 
een bredere beschermkap hoort. Dat betekent 

dus dat er bij deze machine twee soorten  
kappen horen, en tevens een kit waarmee 
je kabels kunt leggen. Dit maakt de Jo Beau 
BB650 tot een multifunctionele machine. 
Directeur Christophe Beauprez, eveneens aan-
wezig in de beursstand, vertelt desgevraagd 
over de bijgeleverde freeswielen: ‘Het freeswiel 
van de kantensnijder heeft negen messen, die 
in een driehoek geplaatst zijn. Dankzij de widia-
punten worden ze niet snel bot door kiezel-

BB650 en BB650+, de gele drie-in-een
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Graskantensnijder waarmee 
je ook dunne kabels kan 
verwerken

Met de Jo Beau BB650 voorzie je de border van een strakke rand.

De BB650+, hier met kabellegkit, is in 

beginsel dezelfde machine als de BB650.
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stenen in de bodem. Bij dit freeswiel hoort een 
brede kap; dit vanwege de werkbreedte van 
het freeswiel, circa 12 centimeter. Je kunt de 
diepte instellen van 50 tot 100 mm; dat gebeurt 
door hoogteverstelling van de voorwielen. Het 
freeswiel zorgt voor een mooi, strak driehoekig 
profiel, dat naar beneden spits toeloopt. Het 
freeswiel werpt de losgewerkte zode en aarde 
automatisch richting border. Dit betekent dat je 
zonder gebruik van een spade in een bestaand 
(gras)veld gemakkelijk een nieuwe borderrand 
kunt aanleggen. En uiteraard kun je in het voor-
jaar borderranden snel opfrissen.’

Maar hoe werkt het dan met het kabelleggen? 
Beauprez vertelt: ‘Daarvoor monteer je het 
enkelvoudige mes en de smallere afschermkast 
op de machine. Dit is een kwestie van drie 
bouten en drie sterschroeven losdraaien. De 
machine is dan gereed om een messcherpe 
en rechte sleuf te frezen door de bodem. Het 
enkelvoudige freesmes heeft ook drie uiteinden 
met widiapunten en de werkbreedte hiervan is 
circa 1 duim.’ Zo’n kaarsrechte sleuf maakt het 

gemakkelijker om vermoeiende taken uit te 
voeren, zoals het plaatsen van een afrastering 
voor huisdieren of een borderrand van 
kunststof of cortenstaal. Ook golfvormige 
border randen van kunststof kun je zo gemakke-
lijk in de grond steken. En dan het kabel leggen, 
hoe gaat dat in zijn werk? 
Beauprez: ‘Dit enkel voudige mes werpt maar 
weinig aarde omhoog. Voor het kabelleggen 
beschik je over een tweede, met een geïnte-
greerde kabel haspel en een beschermende 
gebogen buis. Die laatste zorgt ervoor dat 
de kabel in het verlengde van het freeswiel 
onder in de sleuf komt te liggen. Het is een 
ideale manier om in één werkgang bijvoor-
beeld perimeterdraad voor een maairobot of 
draad voor tuinverlichting in te werken, zonder 
noemenswaardige schade aan de graszode te 
veroorzaken. Dit soort werkzaamheden doe je 
altijd achteruitlopend langs een uitgezette lijn. 
Je hebt goed zicht op het werk en het freeswiel 
draagt bij aan de voortgaande beweging van 
de machine. De machine zelf heeft namelijk 
geen aandrijving.’

Jo Beau LandscaperLine
De voor drie functies geschikte BB650/BB650+-
graskantensnijder/kabellegger blijkt niet op 
zichzelf te staan op de markt. De Belgische  
producent profileert zich als ‘totaalpartner’ voor 
de groensector en kwam met de Landscaper-
Line op de markt. Dit is een aansluitende lijn  
professionele machines die volgt op de boom-
stronkfrezen en houthakselaars van Jo Beau. 
Die lijn omvat machines voor lente, zomer 
en herfst. Zowel hoveniers als stedelijke en 
gemeentelijke groendiensten, verhuurbedrijven 
en sociale werkbedrijven in binnen- en buiten-
land vinden hun compacte en professionele 
tuinmachines voor het hele jaar op één adres. 
Beauprez: ‘Onze Landscaper-Line is niet alleen 
bekend vanwege de typische gele Jo Beau-
kleur. Aan de basis liggen namelijk dezelfde 
normen en principes die we ook voor onze  
winterartikelen hanteren: het streven naar  
kwaliteit in de vorm van robuuste, doch  
compacte machines, waarmee je snel en ergo-
nomisch kunt werken en die slechts een mini-
mum aan onderhoud vergen – en bijgevolg 
onderhoudskosten. Andere voordelen, naast 
die minimale onderhoudskosten, zijn de stevige, 
compacte, hoogwaardige stalen constructie, de 
poederlakcoating en de top-ergonomie.’

Ergonomie
De machine, die 72 kilo weegt, laat zich samen 
met alle benodigde onderdelen gemakkelijk 
meenemen in de werkbus en zelfs in de koffer-
ruimte van een gezinsauto. Met ingeklapte 
stuurboom is de totale lengte 760 mm, zodat 
deze kantensnijder ook in de loods weinig 
ruimte inneemt. Aan de stuurboom zitten twee 
hendels: één om gas te geven en één om de 
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Het is ook mogelijk om een duimbrede gleuf te frezen. 

Daarvoor gebruik je een enkelvoudig mes.

Perimeterdraad leggen in een gazon met de Jo Beau 650+ en bijbehorende kit

‘Dankzij de widiapunten worden 
de messen niet snel bot door 
kiezelstenen in de bodem’
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machine in het werk te zetten. Dit gebeurt door 
de vergrendeling van de voorwielen op te hef-
fen. De diepte-instelling gebeurt bij die voor-
wielen. Daarbij staat één wiel uiteraard niet in 
lijn met de achterwielen, zodat je niet door de 
losgefreesde bordergrond rijdt. Plooij zegt hier-
over: ‘De machine heeft achter zwenk wielen. 
Hij staat op brede luchtbanden. Mede door de 
kleinere wielafstand aan de voorkant laat hij 
zich gemakkelijk sturen en is hij zeer wendbaar. 
Je kunt die zwenkwielen in de lengterichting 
van de machine overigens blokkeren, zodat je 

in een perfecte rechte lijn kunt werken. Wat de 
instellingen betreft: zowel de stuurboom als het 
snij-freesgedeelte is in hoogte, respectievelijk 
diepte instelbaar. Beide soorten frees-/snij-
wielen hebben dus een doorsnede van 400 mm; 
ze zijn zeer robuust en hebben een maximale 
werkdiepte van 10 cm. Qua uiterlijk verschillen 
de BB650 en BB650+ dus vooral door de veel 
bredere beschermkap die de eerste heeft,  
vanwege de bredere meswerking. De BB650+ 
kun je ook herkennen aan de kabelkit die er  
eventueel op gemonteerd is. Er is een Honda 

GX270- eencilinder-viertaktbenzinemotor op  
de machine gemonteerd. Deze heeft een ver-
mogen van 5,5 pk. Het geluidsniveau hiervan 
ligt op 100 dB(A).’

Kunststof borderranden kunnen nu gemakkelijker worden ingewerkt.

Jo Beau in het kort
Jo Beau, sinds 1998 great in nature, is 
de originele ontwerper van de Jo Beau 
Trommeltechnologie die wordt toe gepast 
in hakselaars. Het van oorsprong Belgische 
familiebedrijf ijvert al sinds de beginjaren 
voor manufacturing to perfection. 
Jo Beau streeft de norm na; account-                    
manager Plooij liet dat zien in de stand op 
de Groene Sector vakbeurs in Hardenberg. 
Het hele spectrum professionele tuin- en 
parkmachines dat Jo Beau aanbiedt, was 
voor de tweede maal op deze vakbeurs 
te zien. Naast hakselaars zijn dat boom-
stronkenfrezen, verticuteer- en zaai-
machines, beluchters, kanten- en  
graszodensnijders, cycloonbladblazers, 
ruwterreinmaaiers en houtklovers. 
Jo Beau heeft de producten, de ervaring 
en de kennis in huis die aansluiten bij de 
functionele behoeften van projecten in de 
groensector. De Belgische algemeen 
directeur Beauprez heeft als standpunt:  
‘Je moet met machines bij het werk  
kunnen komen, niet andersom. Wij heb-
ben de zaadjes in jullie land geplant; die 
werpen nu hun vruchten af. De levering 
van onze machines in Nederland is zo’n 
beetje ontploft! Menno Plooij werkt er 
hard aan om ons dealernetwerk voor de 
Landscaper-Line verder uit te bouwen.’

De machine met ingeklapte stuurboom. Duidelijk zichtbaar is het drievoudige freeswiel met driehoekige messen.
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