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Algemeen

1. Constructeur 

JO BEAU products bvba ®

Grasdreef 10
8200 Sint-Michiels (Brugge)
België
Tel. (0032) (050) 38 42 86
Fax. (0032) (050) 39 04 02

2. Geldigheid

JO BEAU Houtversnipperaar model M400.
Nummer en serienummer staan op het markeringsplaatje.

      
3. Voorschriften bij het gebruik

De JO BEAU houtversnipperaar is enkel en alleen geconstrueerd voor het
versnipperen van alle vers gesneden houtsoorten, zoals: Eik, Beuk, Berk, Es, 
Pinus, Sparachtigen, Bamboe, Klimop, enz.

 OPGELET: Het is niet toegelaten om wortels van bomen en
  struiken, allerhande metaalsoorten, stenen, kunststof,
  en houtsoorten boven een diameter van 10 cm in de
  machine te brengen!!!

4. Beschrijving van de JO BEAU M400 houtversnipperaar.

De JO BEAU houtversnipperaar is een machine om snoeihout te versnipperen. 
De messentrommel met 2 snijmessen van 40 cm wordt aangedreven via twee 
industriële V-riemen met een motor van 18 pk of 20 pk. Het versnipperd
materiaal wordt door de middelpunt vliegende kracht door de uitwerppijp naar 
buiten gewerkt. Door de snijhoek van de snijmessen op 30° geslepen en de 
stand van het ondermes worden de takken automatisch naar binnen getrokken, 
waardoor een invoersysteem volledig overbodig is. Door de grote opening aan de 
snijmessen 400 x 150 mm is er nauwelijks een probleem met zijtakken, zodat 
deze ook niet appart moeten afgesnoeid te worden!
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5. Tekening van de veiligheidspictogrammen

Opgepast voor de messen Geluidsniveau

Draag steeds veiligheidshandschoenen

Draag steeds gelaadsbescherming

Lees steeds de handleiding

Draag steeds oor- en oogbescherming
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Werken met de Jo Beau M400 houtversnipperaar

1. Veiligheids- en technische opmerkingen

 Ouder dan 18 jaar, en niet onder invloed van alcohol of drugs zijn.

 De machine mag enkel bediend worden door personen die de werking, de
 functie en de gebruiksaanwijzing van de machine kennen.

 De machine altijd stabiel opstellen!!!

 Bij het werken met de machine is men verplicht handschoenen,
 oorbeschermers, veiligheidsbril en overall te dragen!!! (géén losse kledij)

 Wanneer men in een gesloten gebouw werkt, zorgen voor overmatige
 ventilatie en voldoende verlichting, om het risico op verstikking en
 verwondingen te vermijden.

 Slechts één of liefst steeds dezelfde persoon mag de machine bedienen.

 NOOIT handen of dergelijke in de invoertrechter steken en zéker niet voorbij de
 origineel geplaatste rubberen beschermingslappen!!!

 Dwarsliggende stukken hout in de trechter enkel verwijderen met stilligende
 messentrommel en motor of met een andere zware tak verwijderen.

 Nooit de machine tijdens het draaien verlaten.

 Bij bijvoorbeeld vervangen van de messen en ondermes moet de motor vooraf
 worden stilgelegd en de dodemanshendel ingedrukt en het motorcontact op nul (0)!

 1 uur na de eerste ingebruikname controleren of alle bouten en/of schroeven
 vast genoeg zitten, zoniet met gepaste onbeschadigde sleutels vast zetten of een
 afspraak maken bij uw verdeelagent.

 Gebruik enkel en alléén originele JO BEAU onderdelen, en laat indien nodig tijdig
 Uw machine onderhouden en/of repareren bij een erkende JO BEAU handelaar. 
 Enkel en alléén op deze wijze kan Uw machine van een mogelijke garantie
 genieten binnen de 12 maanden na aankoopdatum en zodoende is uw
 machine in orde met de CE veiligheid!!!

 De machine kan enkel hersteld worden door een erkende JO BEAU handelaar.
 Bij het versnipperen van hout ontwikkelt de hakselaar méér dan 90 dB (A) (dit is
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 volledig volgens de wettelijk toegelaten bepalingen!!!) en daarom is men
 verplicht om oorbeschermers te dragen.

2. De machine in bedrijf stellen

Zorg er eerst en vooral voor dat de machine zo vlak en stabiel mogelijk opgesteld 
staat. Het gevarengebied moet gerespecteerd worden. Dit wil zeggen, wanneer 
men hakselt, zorg er dan voor dat niemand kan gekwetst worden door weg-
slingerende houtsnippers.

Gevarenzone uitwerpbuis: 12 m - 45°
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3. Werken met de houtversnipperaar 

Start de motor en laat hem opwarmen op half gas (+/- 30sec). Geef nu volgas 
met de motor.
Voer de takken in en laat los, de takken moeten zo goed als automatisch inget-
rokken worden, indien niet zijn de messen waarschijnlijk te ver versleten of zijn 
ze niet goed afgesteld. Zijtakken groter dan 3 cm diameter eerst afsnoeien en 
afzonderlijk invoeren.

LET OP VOOR VOLGENDE PUNTEN!!!
BIJ ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN NOOIT AARZELEN OM DE MOTOR STIL 
TE LEGGEN OF INDIEN AANWEZIG DE NOODSTOP TE GEBRUIKEN.
De uitwerppijp moet altijd stevig op de machine bevestigd staan zodat het ver-
snipperde materiaal niet de hoogte wordt ingeslingerd en er niemand gekwetst 
kan worden.
Zorg er voor dat de invoertrechter onderaan altijd stevig bevestigd is door de 2 
bouten en moeren!!!

4. Transport

Wanneer men de machine verplaatst dient men de motor uit te schakelen.
Bij transport is het ook steeds aan te raden de benzinekraan dicht te draaien en 
de machine vast te binden.

Onderhoud van de houtversnipperaar en de controlepunten

 De controles en onderhoud dienen te gebeuren met uitgeschakelde motor
 en aandrijving.
 Reinigen van de houtversnipperaar: nooit op de kogellagers en V-riem spuiten

 met een hogedrukreiniger, indien wel komt er water in de lagering terecht
 (garantie vervalt).
 Vooraleer U uw machine opslaat eventueel zorgen dat deze perfect in orde

 gebracht is en de messen, messentrommel, lagers met olie beschermen tegen
 corrosie.
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Probleem - Oorzaak - Oplossing

 Probleem Oorzaak Oplossing

8
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Technische gegevens

Aandrijving
 VANGUARD motor 18 PK/HONDA motor 20 PK, tweecilinder, 4-takt, benzine.
 dmv 2 industriële V-riemen.

Maximum motortoerental
 3550  tr./Min. 

Versnippersysteem
 2 snijmessen van 40cm op een Trommel (standtijd bij vers hout +/- 60 u per
 snijkant (2 snijkanten per mes - 2x herslijpbaar bij normale slijtage))
 1 tegenmes van 40cm op het chassis (=4 maal bruikbaar)

Afmetingen
 Lengte: 187cm
 Breedte: 73cm
 Hoogte: 131,5cm
 Gewicht: +/- 148 kg

Verdeeladressen

Uw erkende JO BEAU products dealer:
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Jozef Beauprez

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMING VOOR MACHINES

(RICHTLIJN 98/37/EEG, BIJLAGE II, ONDER A)

Fabrikant: JO BEAU products bvba ®

Adres: GRASDREEF 10 - 8200  ST MICHIELS (BRUGGE)

Verklaart hiermede dat:

De  houtversnipperaar met motor voldoet aan de bepalingen van de machinerichtlijn 
98/37/EEG en met de nationale wetgeving ter uitvoering van deze richtlijn.

MERKNAAM: JO BEAU products bvba ®

TYPE:  PRO-CHIPPER   M 400
CHASSIS NUMMER:

KENTEKEN VAN ECHTHEID

GEDAAN TE ST-MICHIELS - BRUGGE; op 22 augustus 2007

    Handtekening zaakvoerder                            Voor JO BEAU products bvba ®, 


