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Amfibie - Maaiboten





Mag het een beetje anders zijn?
Jvs maaiboten en mastertrack amfibie zijn speciaal in samenwerking met de gebruiker 
ontwikkeld voor het onderhoud van watergangen en waterpartijen. 

Hierdoor zijn onze machines ergonomisch en veilig. Deze zijn breed inzetbaar in 
verschillende omgevingen en situaties.

Maaiboten:
Het casco wordt gebouwd uit hoogsterkte staal S355 van 3 mm dik. In het casco wordt de 
motorruimte, werkruimte en de ruimte in de voorkant opgedeeld in 3 compartimenten. 
De voorruimte is volledig water- en luchtdicht, de motorruimte heeft een afsluitbare 
aluminium klep zodat het geluid wordt gereduceerd en de motorruimte schoon blijft. 
De werkruimte is open en kan worden afgedekt wanneer de machine niet gebruikt wordt.
De werkruimte is ergonomisch ingericht met een goede stoel die verstelbaar is. De bedie-
ning is volledig servo- of elektrisch. De servo bediening werkt onder een zeer lage oliedruk 
die goed doseerbaar is waardoor het licht bediend. Het dashboard is overzichtelijk en voor-
zien van diverse instrumenten.

De aandrijving wordt gerealiseerd door een dieselmotor van het merk Yanmar. Deze drijft 
een aantal hydraulische pompen aan. In de motorruimte zijn de hydraulische componenten, 
olie, brandstoftank en de vlakkoeling geïntegreerd. De voorstuwing geschied met een enkele 
of dubbele antiwikkel vijzel. De maaiboten kunnen in verschillende uitvoeringen geleverd 
worden en er kunnen meerdere werktuigen aangebouwd of gekoppeld worden. 

Mastertrack Amfibie:
De Mastertrack amfibie is speciaal ontwikkeld voor ondiepe waterpartijen en zeer zachte 
ondergronden. De Mastertrack betaat uit twee aluminium pontons die water- en lucht-
dicht zijn. Aan de pontons zit het frame waar de motorruimte en de werkruimte boven op 
geplaatst zijn. Deze ruimtes zijn gescheiden van elkaar. De motorruimte is afgedekt met een 
aluminium afsluitbare motorkap. De werkruimte kan worden afgedekt met een speciaal ge-
maakt dekzeil. De werkruimte is net zoals de maaiboten ergonomisch ingericht met servo- 
en elektrische bediening. 

De aandrijflijn, dieselmotor en pompen zijn in grote lijnen hetzelfde als bij de maaiboot. 
De Mastertrack amfibie is gebouwd met twee pontons met daar omheen aangedreven 
tracks zodat je kunt rijden in ondiep water en slappe ondergronden. Voor het varen kan 
een enkele antiwikkelvijzel gemonteerd worden. Aan de Mastertrack amfibie kunnen 
eveneens diverse aanbouwdelen en werktuigen worden gemonteerd.

Boottrailer:
Voor het vervoer van de maaiboten hebben we een zeer sterke trailer ontwikkeld. De trailer 
heeft zeer brede wielen voor een groot draagvlak en is niet breder dan 2,5 meter. De trailer 
wordt bestuurd met handbediende stuurschuiven of met een afstandbediening.



Compact



MAAIBOOT M160c
De M160c is een maaiboot die compact is uitgevoerd. Deze heeft een groot bereik met 
de zij maai-installatie en voorlader duwframe. De M160c kan uitgevoerd worden met de 
volgende aanbouwdelen en opties:

Enkele antiwikkelvijzel:
De vijzel is hydraulisch opklapbaar en in hoogte verstelbaar.

Zij maai-arm:
Maai-arm uitgevoerd met dubbelwerkende messenbalk van Busatis met een mes lengte 
van 1,2 m of 1,4 m.
- Maaiarm is 180° draaibaar.
- De maaibalk is rechts gemonteerd met onderaandrijving.
- Maaimes is 135° opklapbaar.
- Maaibalk kan geleverd worden met uitschuifdeel.

Voorlader duwframe:
Het voorlader duwframe is uitgevoerd met een opruimrek van 1,6 m breed voorzien van 
zware tanden van 0,6 m lengte. Aan weerskanten kunnen er verbredingsrekken gemonteerd 
worden van 0,5 m.

Sleepmes installatie:
Deze boot kan uitgevoerd worden met een enkele sleepmes installatie.
Sleepmessen zijn verkrijgbaar met een breedte van 2,5 m of 3 m.
 
Aanbouw werktuigen:
- Maaikorf 1,6 m, 1,8 m, 2,1 m.
- T-Maai-installatie in verschillende uitvoeringen, 1,4 m hoog en 2 m breed.
- Koppelstuk pontons. 

Extra opties:
Comfortpakket, kachel, verwarmde stoel, cruise control, 12v aansluiting enz.

 

Motor:                               
Yanmar 3TNV88, 3 cilinder diesel 
27 kw. 3300 toeren. 
Optie 
4TNV88 4 cilinder 37 Kw. 3300 toeren.

Milieuklasse: 
Eu stage 3A.

Hydraulische installatie: 
32/11cc Dubbele tandwiel pomp met  
semi-proportionele bedienbare ventielen.
Optie: 
Tandwielpomp 39/11cc.

Elektrische installatie: 
12v, dynamo 40 ah, accu 45 ah.

Brandstof: 
Diesel.

Koelsysteem: 
Vlak koeling.

Aandrijving voortstuwing: 
Hydraulische antiwikkelvijzel, vijzelplaten 
van Hardox.

Olietank:
90 liter HD 46 of Panolin bio-olie.

Brandstoftank:
60 liter.

Bediening:
Hand- en voetbediende stuurschuiven 
door middel van servo- en elektrische 
bediening.

Afmetingen:
4.3 x 1.6x 0.83m.

Materiaal casco:
Hoogwaardig staal S355.

Materiaal aanbouwdelen:
Hoogwaardig staal S355.

Gewicht basis uitvoering:
1850 kg.

Diepgang:
0,4m.

Snelheid:
6-8 km/h.

Technische gegevens: M160c Compact



Topline



Maaiboot M160T - M180T
De M160T en M180T zijn maaiboten in de topline uitvoering. Deze boten hebben een
zeer groot bereik met zij maai-installatie en voorlader duwframe of zwenkbare kraangiek.  
De maaiboten kunnen uitgevoerd worden met de volgende aanbouwdelen en opties.

Enkele of dubbele antiwikkelvijzel:
De vijzel/vijzels zijn hydraulisch opklapbaar en in hoogte verstelbaar.

Zij maai-arm:
Maai-arm uitgevoerd met een dubbelwerkende messenbalk van Busatis. 
Deze hebben een mes lengte van 1,2 m of 1,4 m.
- Maaiarm is 180° draaibaar met zwenkcilinder.
- De maaibalk is rechts gemonteerd met onder aandrijving.
- Maaimes is 180° opklapbaar met zwenkcilinder.
- Maaibalk wordt geleverd met een hydraulische uitschuifdeel.

Voorlader duwframe:
Het voorlader duwframe is uitgevoerd met een opruimrek van 1,8 m breed voorzien van 
zware tanden van 0,6 m lengte. Aan weerskanten kunnen er verbredingsrekken gemonteerd 
worden van 0,5 m.
Optie: 
- Hoog-kiepinstallatie.
- Extra lange tanden van 0,8 m.
- Verbredingsrekken van 0,65 m.

M180T Kraangiek:
Kraangiek die 270° kan draaien en een bereik heeft van 2,4 meter zonder aanbouwdelen.
Optie: 
- Snel wisselsysteem.

Sleepmes installatie:
Deze boot kan uitgevoerd worden met een enkele of dubbele sleepmes installatie.
Sleepmessen zijn verkrijgbaar met een breedte van 2,5 of 3 m.
 
Aanbouw werktuigen:
- Maaibalk met snel wisselsysteem en 1,4 m brede messenbalk van Busatis.                                                                                   
- Maaibalk met snel wisselsysteem en 1,9 m dubbele messen voor zwenkend maaien.
- Maaikorf 1,8 m, 2,1 m.
- T-Maai-installatie in verschillende uitvoeringen, 1,4 m hoog en 2 m breed.
- Koppelstuk pontons. 

Extra opties:
Comfortpakket, kachel, verwarmde stoel, cruise control, 12v aansluiting enz.

Motor:                                
Yanmar 4TNV88, 4 cilinder diesel 
37 kw. 3300 toeren. 

Milieuklasse:
Eu stage 3A.

Hydraulische installatie:  
50cc Load Sensing pomp met aan-
gebouwde 11cc tandwiel pomp met 
semi-proportionele bedienbare ventielen.

Elektrische installatie:
12v, dynamo 40 ah, accu 45 ah.

Brandstof:
Diesel.

Koelsysteem:
Vlak koeling.

Aandrijving voortstuwing: 
Hydraulische antiwikkelvijzel, 
vijzelplaten van Hardox.

Olietank:
120 liter HD 46 of panolin bio-olie.

Brandstoftank:
80 liter.

Bediening:
Hand- en voetbediende stuurschuiven 
door middel van servo- en elektrische 
bediening.

Afmetingen:
M160T 4.3 x 1.6 x 0.83m.
M180T 4.3 x 1.8 x 0.83m.

Materiaal casco:
Hoogwaardig staal S355.

Materiaal aanbouwdelen:
Hoogwaardig staal S355.

Gewicht basis uitvoering:
M160T  1950 kg.
M180T  2050 kg.

Diepgang:
0,4m.

Snelheid:
6-8 km/h.

Technische gegevens: M160T - M180T 



Boottrailer



Boottrailer B160 - B180
De boottrailer is er in twee uitvoeringen. Met een breedte voor maaiboten tot 1,6 m of 
boten tot 1,8m breed. De trailers hebben een dubbelwerkend kiepbaar bovenframe. 

Door de dubbelwerkende cilinder kan de trailer altijd in de juiste positie gekiept worden. 
De hydraulische functies worden bediend met handbediende stuurschuiven. De lier is ook 
radiografisch bedienbaar met een afstandsbediening. De trailers hebben een hydraulisch 
geremde as. De trailers kunnen uitgevoerd worden met diverse opties.

Trailer B160-B180.
De trailers worden standaard uitgevoerd met een bandlier die bedienbaar is met een hand-
bediende stuurschuif en afstandsbediening. Het frame en de achterklep zijn hydraulisch 
bediend met een handbediende stuurschuif.
Extra opties:
- Klemsysteem maaiboot:
- De trailer kan uitgevoerd worden met een hydraulisch klemsysteem, de boot wordt 
 geklemd en kan niet meer van links naar rechts heen en weer schuiven op de trailer.

Stempelpoot:
De trailer kan uitgevoerd worden met een stempelpoot in het midden onder de trailer, 
hierdoor heeft de trailer extra steun en remvermogen.

Wielen:
De trailer kan geleverd worden met standaard Bkt wielen 350 mm breed of 
met extra brede Mitas radiaal banden van 500 mm breed.

Overige:
- Verlengde klep,
- Luchtremmen,
- Het is mogelijk de trailer speciaal uit te voeren voor het meenemen van extra 
 aanbouwdelen of werktuigen.

B160 
Lengte 7,4m, breedte 2,3, hoogte 0.90m. 

B180 
Lengte 7,4m, breedte 2,5, hoogte 0.90m.

Gewicht: 
B160 2150 kg.
B180 2050 kg.

Technische gegevens boottrailer B160 - B180



Mastertrack



Mastertrack MT2150 - MT1950
De MT2150, deze machine is de grootste in de serie en kan uitgevoerd worden met 
een zwenkbare kraan en een enkele vijzel. 

De MT1950 is een kleiner model en wordt uitgevoerd met een frontlader. Voor beide 
machines zijn er diverse aanbouwdelen en opties.

Enkele antiwikkelvijzel:
De vijzel is hydraulisch opklapbaar.

MT1950 Voorlader duwframe:
Het voorlader duwframe is uitgevoerd met een opruimrek van 1,95 m breed voorzien van 
zware tanden van 0,6 m lengte.
Optie: 
- Snel wisselsysteem.
- Hoog-kiepinstallatie.
- Extra lange tanden van 0,8 m.
- Verbredingsrekken van 0,5 m of 0,65 m.

Aanbouw werktuigen MT1950:
Zij maai-installatie met 1,4 m brede messenbalk van Busatis in breedte verstelbaar en 
opklapbaar gemonteerd:
- Maaikorf 1,8 m, 2,1 m.
- T-Maai-installatie in verschillende uitvoeringen, 1,4 m hoog en 2 m breed.

MT2150 Kraangiek:
Kraangiek die 270° kan draaien en een bereik heeft van 2,4 meter zonder aanbouwdelen.
Optie: 
- Snel wisselsysteem
- Enkele vijzel.

Aanbouw werktuigen MT2150:
- Opruimrek 2,1 m.
- Maaikorf 1,8 m, 2,1 m.
- T-Maai-installatie in verschillende uitvoeringen, 1,4 m hoog en 2 m breed.
- Maaibalk met snel wisselsysteem en 1,4 m brede messenbalk van Busatis.                                                                                   
- Maaibalk met snel wisselsysteem en 1,9 m dubbele messen voor zwenkend maaien.

Extra opties:
Comfortpakket, kachel, verwarmde stoel en 12v aansluiting enz.

Motor:                                
MT2150: Yanmar 4TNV84t, 4 cilinder 
Turbo diesel 37 kw.2600 toeren.

MT1950: Yanmar 4 TNV88, 4 cilinder 
diesel 37 KW 3300 toeren.

Milieuklasse:
Eu stage 3A.

Hydraulische installatie:  
60cc Load sensing pomp met 11cc aan- 
gebouwde tandwiel pomp met semi- 
proportionele bedienbare ventielen.

Elektrische installatie:
12v, dynamo, gel accu 45 ah.

Brandstof:
Diesel.

Koelsysteem:
Radiator en oliekoeler.

Aandrijving rupsen:
Poclain Hydraulische wielmotoren.

Aandrijving voortstuwing: 
Optie:
Hydraulische antiwikkelvijzel, vijzelplaten 
van Hardox.

Olietank:
90 liter HD 46 of Panolin bio-olie.

Brandstoftank:
70 liter.

Bediening:
Hand- en voetbediende stuurschuiven 
door middel van servo bediening.

Afmetingen:
MT2150: 4.8 x 2.15 x 1.75m
MT1950: 4.8 x 1.95 x 1.75m

Materiaal casco:
Zeewaardig aluminium.

Materiaal aanbouwdelen:
Hoogwaardig staal S355.

Gewicht basis uitvoering:
1850 kg.

Diepgang:
0,6m.

Technische gegevens: 
Mastertrack MT2150 - MT1950

De Mastertrack gaat door waar 
anderen het laten afweten.
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