
Landreus is specialist in natuur- en landschapsonderhoud
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Maaikorven
Onze modellen vanaf 100 t/m 550 cm. en maatwerk mogelijkheden

Uw dealer

Landreus Machines 
De Hanekampen 29

9411 XN Beilen Nederland
 

Tel: 0593-540232
Mail: info@landreus.nl
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Landreus Machines

 Kwaliteit Handgemaakt Maatwerk



Onze maaikorven
De maaikorven van Landreus zijn ontworpen en ontwikkeld om onder alle omstandigheden optimaal te presteren. Landreus bewijst met 
de maaikorven dat u een goede doorstroom van uw watergangen krijgt. Met onze maaikorven bent u verzekerd van de beste kwaliteit, 
mede door het gebruik van hoogwaardig staal en materiaal keuze voor een langere levensduur. 

Naast onze standaard maaikorven kunnen wij deze ook op maat maken. Bijvoorbeeld een extra versterking van uw maaikorf, uw eigen 
kleur keuze (standaard Landreus kleur RAL2000), dubbele spijlen, opzethekjes en/of hydromotoren.

Onze maaikorven worden gemaakt door ons eigen team van gedreven mensen met de nodigde kennis en ervaring. Wij leveren 
hoogwaardige maaikorven die geheel na wens kunnen worden gemaakt. Wij werken uitsluitend met de beste materialen en onderdelen. 
De standaard afmetingen zijn leverbaar vanaf 1.00 meter tot en met 5.50 breed.

Type maaikorven
Model type Breedte in mm. Hoogte in mm. Diepte in mm. Gewicht in Kg. Max olie stroom L/min Tegenstaande druk (bar)
Ultra Lite
 100 1047 530 440 110 16L /min 150
 130 1330 530 440 115 16L /min 150
 160 1540 530 440 120 16L /min 150
Mini
 100 1047 530 440 135 25L/min 150
 130 1330 530 440 154 25L/min 150
 160 1630 530 440 175 25L/min 150
 200 1952 530 440 180 25L/min 150
 250 2562 530 440 200 25L/min 150
 300 3151 530 440 220 25L/min 150
Mini Zwaar
 100 1057 530 440 150 25L/min 150
 130 1340 530 440 172 25L/min 150
 160 1640 530 440 190 25L/min 150
 200 1952 530 440 210 25L/min 150
 250 2562 530 440 240 25L/min 150
 300 3151 530 440 285 25L/min 150
 400 4081 530 440 320 25L/min 150
LMZ 
 200 1952 650 540 280 40L/min 150
 250 2562 650 540 300 40L/min 150
 300 3151 650 540 330 40L/min 150
 400 4081 650 540 400 40L/min 150
 440 4420 650 540 430 40L/min 150
 500 4992 650 540 530 40L/min 150
 550 5590 650 540 550 40L/min 150

Maaikorf Mini
• 100 t/m 300 cm. breed
• Geschikt voor mini 

kranen vanaf 1.5 tot  
3 ton

• Maatwerk mogelijk

Maaikorf Mini Zwaar
• 100 t/m 400 cm. breed
• Geschikt voor midi kranen 

vanaf 3 tot 4.5 ton
• Maatwerk mogelijk

Maaikorf Ultra Lite
• 100 t/m 160 cm. breed
• Geschikt voor mini 

kranen vanaf 800 kilo 
tot 1.5 ton

• Maatwerk mogelijk

Maaikorf LMZ
• 200 t/m 550 cm. breed
• Geschikt voor wiel- en 

rupskraan vanaf 5 ton 
en meer

• Maatwerk mogelijk

Onze werkplaats in Beilen
 
Landreus Machines Beilen is al 23 jaar het adres voor machines op het 
gebied van agrarisch maatwerk. Landreus is in 1998 begonnen met het 
bouwen en verkopen van de maaikorven. Het familiebedrijf is inmiddels 
overgenomen van vader op zoon die vanaf 2010 de eigenaar is. Hugo 
Popken is vanaf 1999 als zelfstandig ondernemer begonnen in de 
werktuigbouwkunde en heeft door de jaren heen veel kennis en ervaring 
opgedaan in deze branche. 
Landreus is met name gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van 
maaikorven op maat. Alle Landreus maaikorven worden in eigen huis 
gefabriceerd door gecertificeerde lassers en monteurs. Alle maaikorf 
frames worden uit speciaal en hoogwaardige staal soort gefabriceerd en 
waar nodig gesneden met een lasersnijder. 

Het aandrijfgedeelte wordt voor ons gemaakt bij een metaaldraaierij. De 
mesrug, balkrug en drukkers voor de Landreus maaikorven worden geleverd 
door de firma ESM. Inmiddels worden de Landreus maaikorven al in meer 
dan 10 landen binnen Europa geleverd met in elk land een importeur/dealer.

Assembleren
Wij hebben verschillende soorten speciaal staal op voorraad. Deze 
materialen worden precies op maat verwerkt. Hierna wordt alles in elkaar 
gelast en is het maaikorf frame zover om gespoten te worden in de kleur 
RAL 2000. 
 

Monteren
Als het maaikorf frame gespoten is kan het verder worden afgemonteerd. 
Alle onderdelen zoals de aandrijving en maaibalk worden er op gemonteerd 
en vervolgens worden ze hier getest.

Al meer dan 1000 maaikorven
Wij leveren maaikorven aan meer dan 10 landen in europa. Op dit moment 
helpen wij de volgende landen met het schoon houden van de watergangen: 
Nederland, Luxemburg, België, Duitsland , Engeland, Denemarken, Polen, 
Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Hongarije en Finland.
 

De beste kwaliteit
Onze maaikorven worden altijd samengesteld uit hoogwaardige onderdelen 
en materialen om een zo lang mogelijke levensduur te garanderen.

 
Maaikorf onderdelen
 
Voor alle standaard en het meeste maatwerk maaikorven hebben wij 
onderdelen op vooraad. Deze kunt u eenvoudig via onze webshop bestellen 
of het zelf komen afhalen bij onze vestiging in Beilen. 

• Voor onze maaikorven hebben wij alle onderdelen op voorraad liggen.
• U kunt de onderdelen afhalen in ons magazijn of wij versturen het.
• Als u voor 15:00 kleine maaikorf onderdelen besteld (ma. t/m vr.) dan 

wordt het de zelfde dag nog verstuurd. 
• Voor grote maaikorf onderdelen is de levertijd maximaal 3 werkdagen. 
• Bij spoed graag telefonisch contact met ons opnemen zodat wij u een 

passende oplossing kunnen bieden.

Wilt u meer weten of zien? Bezoek onze werkplaats en showroom! Voor meer producten zie www.landreus.nl of bezoek onze showroom in Beilen (Drenthe).


