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Op al onze offertes, op alle opdrachten en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing,  
zoals deze luiden volgens de op achterzijde afgedrukte tekst. De leveringsvoorwaarden worden u, indien gewenst, tevens kosteloos toegezonden.
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kopmachines en 
selectiewagens
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Selectiewagens
Selectiewagen van JvS techniek zijn er in twee uitvoeringen verkrijgbaar.
Standaard twee persoons met elektrische aandrijving doormiddel van een aggregaat 
en elektramotor. En de 4/6 persoons uitvoering deze is uitklapbaar zodat je er met meer 
personen kan selecteren. Ook deze selectiekar is uitgevoerd met een aggregaat en een 
elektramotor voor de aandrijving.

De aandrijving word overgebracht door een versnellingsbak naar de twee  tracks aan de 
achterkant van de machine. De voorwielen zijn 600 mm hoog en 160 mm breed, deze 
hebben een trekker profiel.

De selectiewagens zijn van aluminium gemaakt en zijn zeer gebruiksvriendelijk. 
Het uitklapgedeelte, wind, lichtafscherming, stoelen en voetsteunen zijn zeer eenvoudig
te verstellen, hierdoor ben je zeer snel aan het selecteren. De machines zijn zeer solide 
gebouwd en zeer netjes afgewerkt wat het werkgemak ten goede komt.

De selectiewagens zijn van aluminium gemaakt vanwege het gewicht, waar nodig zijn 
kleine onderdelen van staal gemaakt vanwege de sterkte.

 

2 persoons

Motor, aggregaat:
Honda EU 20i Max 2000 W  
continu 1600 W 230 V, 7 Amp, 
gewicht 21 kg.
Aandrijving elektramotor 1,5 kw.

Geluidsniveau:
59 dba.

Versnellingsbak met 3 versnellingen.

4/6 persoons

Honda EU 30i Max 3000 W 
continu 2600 W 230 V, 13 amp, 
gewicht 35 kg.

Geluidsniveau:
65 dba.

Optie:
Honda EU 30 is Max 300 W 
continu 2800 W 230 V, 13 amp elektrisch 
gestart, gewicht 62 kg.
Aandrijving elektramotor 2,2 kw.

Geluidsniveau:
58 dba.

Versnellingsbak met 3 versnellingen.

Technische gegevens selectiewagens.
2 persoons/  4/6 persoons

2 persoons

4/6  persoons



kopmachines
Kopmachines van JvS Techniek zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar.
Hierbij speelt de spoorbreedte een belangrijke rol, zo hebben we kopmachines 
met 1,50 m en 1,80 m spoorbreedte.
We 3 zelfrijdende kopmachines uitgevoerd in verschillende luxe.

Basic: met stuur en stoel inklapbaar.

Pro: met cabine bak hydraulisch inklapbaar boven de machine.

De luxe: met cabine bak hydraulisch inklapbaar boven de machine met vlakstelling 
op de wielen en een vijzel van 500 mm.

Deze kopmachines worden allemaal uitgevoerd met 4 wielaandrijving en een 25,35 of 45 pk 
dieselmotor, ook kan gekozen worden voor verschillende wielhoogte e breedte, 
zo hebben we wielen van 1 m hoog en 205 mm breed of 0,8 m hoog en 180 mm breed.
De aandrijving is hydraulisch met 1 rij pomp met 4 wielmotoren met wielflens, 
2 tandwielpompen voor het koprad en de cilinderfuncties.
De kopmachines worden allemaal uitgevoerd met een koprad met een doorsnede 
van 1 m met aandrijving van een hydrauliekmotor.

De afvoer van de bloemen gebeurd doormiddel van een vijzel die we in verschillende 
diameters kunnen leveren afhankelijk van breedte van de kopmachine, 1,50 vijzel 300mm, 
1,80 vijzel 400mm of 500 mm.

Extra opties: two speed motoren, verlichting, werkverlichting, padenspuit
of het spuiten van 1 bed. 

Ook hebben we nog de kopmachines voor aan de trekker in twee verschillende types:
Enkele kopper in hefmast voorop de trekker. En de triplekopper met een enkele 
kopmachine voorop en een dubbele opklapbare kopmachine achterop de trekker, 
deze machine heeft een automatische diepte regeling voor het koppen.

 

Motor Yanmar   25, 35 of 45 pk.
Milieuklasse: EU stage 3A

Hydraulisch installatie: 40 / 50 cc plun-
jerpomp met aangebouwde 11cc dubbel-
pomp.

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

Brandstof: diesel.

Koelsysteem: Radiator.

Aandrijving: 4 wielen met hydraulische 
rijmotoren.

Brandstoftank: 42Liter of 100Liter.

Bediening: Handbediende stuurschuiven 
met rijhandel en stuur.

Afmetingen: 4,0 x 2,4 x 1,75.

Technische gegevens Kopmachines.
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