


Bouwmeester B-Flo 400-2

 1. Optimaal comfort, complete basisuitvoering:
Een optimale werkplek voorzien van diverse standaard gemak-
ken zoals een geveerde zitting, kachel, radio en comfortabele 
bediening van alle functies.
De Kubota motor en de in het chassis geïntrigeerde koeler 
zijn tijdens werk nagenoeg geruisloos. Als optie is een cabine 
mogelijk.

2. Veilig door doordacht ontwerp:
De stalen romp en de als trim- en rijmedium fungerende pon-
tons zorgen voor een optimaal vaar- en rijgedrag. Mede door 
het lage zwaartepunt en robuuste bediening is het werken met 
de B-Flo safe.

3. Inzetbaarheid zonder begrenzing:
De B-Flo heeft een eigen boordkraan die kan worden ingezet 
als maaiarm, schoningsarm, of als montage arm voor b.v. een 
baggerpomp.
Daarnaast kan de 2e kraan worden gebruikt bij het uitrijden 
vanuit verhoogde beschoeiingsdelen.

4. Vaar- en rijcomfort van het hoogste niveau:
De vijzelschroeven leveren maar liefst 300kg aan stuwvermo-
gen en stellen de B-Flo in staat zonder voor- of achterwaarts 
te varen om zijn eigen as te varen. Daarnaast is er New Gear 
Block systeem op de rupsaandrijving die een enorm koppel le-
vert zodat het beklimmen van een helling van 35 graden geen 
probleem meer is.

5. Lage bodemdruk, minimale schade:
De aandrijfrupsen zijn speciaal ontworpen voor deze toepas-
sing en zijn gemaakt uit 1 stuk (dus geen verbinder!) Hierdoor 
verdwijnt een zwakke schakel. De effectieve profiellijsten op 
deze band zijn aan de uiteinden afgehoekt zodat bodemscha-
de tijdens schranken minimaal blijft.

Doordat de pontons met tracks onafhankelijk in hoogte 
verstelbaar zijn, max 30 cm, kan met optimaal op natuurlijke 
oevers werken en rijden (geen aankleving van de romp). Het 
voertuig kan zich dus waterpas stellen zodat werkzaamheden 
makkelijkere kunnen worden uitgevoerd terwijl de chauffeur 
minder belast wordt tijdens werkzaamheden.

6. Speciaal ontwikkelde aanbouwmachines:
Bouwmeester heeft zich tevens als doel gesteld om naast 
de basismachine diverse speciale aanbouwdelen te ontwik-
kelen die voor verschillende werkzaamheden kunnen worden 
ingezet.

Specifieke kenmerken van het Bouwmeester B-Flo concept;

Bouwmeester is een toonaangevende fabrikant 
die de amfibievoertuigwereld op zijn kop zet 
door met de B en C-Flo op de markt te komen.

Samen met de speciaal ontwikkelde en bijbehorende 
aanbouwdelen wordt de B-Flo een multifunctioneel 
amfibievoertuig voor met name natte natuurterreinen, 
plas/dras, overgang land/water en natuurlijk op het 
water.

Bouwmeester B-Flo, 
amfibietechniek met low impact!
Elk jaar neemt de behoefte in de markt naar terrein-
vaardige voertuigen om te werken in natte natuurge-
bieden en ondiepe wateren met natuurlijke oevers 
toe.

Hiervoor zijn diverse redenen aan te merken. Enkele 
daarvan zijn de natter wordende omstandigheden 
door klimaatveranderingen, aanleg van meer natuur-
gebieden, andere behoeftes in onderhoud natuur-
gebieden en nieuwe inzetgebieden zoals natuurlijke 
oevers.

Om de Bouwmeester B-Flo optimaal te kunnen inzetten heeft 
men een modulair basisvoertuig ontwikkeld. Hieraan kunnen 
diverse aan-of opbouwdelen worden gekoppeld.

Hierdoor wordt het mogelijk de basis B-Flo het hele jaar door in 
te zetten voor de meest uiteenlopende werkzaamheden.



Bouwmeester B-Flo 400-2

Afmetingen
Lengte: 4295mm. (exclusief giek)
Breedte: 2390 tot 2490mm. 
Diepgang: 650 tot 750mm. 
Hefhoogte: 300mm. (link en rechts afzonderlijk verstelbaar)
Gewicht: 2850 – 3280kg. (configuratie/ type motor)

Technische specificaties Bouwmeester B-Flo 400-2Natuurlijk is het ook mogelijk om eigen reeds aanwezige werk-
tuigen te monteren als het technisch toelaatbaar is. Standaard 
worden er de B-Flo geen aanbouwdelen meegeleverd, wel is er 
een snelwisselsysteem gemonteerd op de giek waardoor aan- 
en afkoppelen zeer eenvoudig is (CW0).
De standaard High-Flow aansluiting van 25/70ltr/min. is opti-
maal voor de inzet van b.v. een baggerpomp.
Op het achterdek is er een hydraulische aansluiting van 25 ltr./
min bij 150/180 bar.

7. Klantgericht:
Bouwmeester heeft de mogelijkheid daar waar mogelijk maat-
werk te leveren.
Dit maatwerk of klantaanpassingen kunnen de inzet van de 
B-Flo verder optimaliseren.

8. Bouwmeester B-Flo, 
    een CE gecertificeerd serieproduct:
Misschien wel 1 van de belangrijkste eigenschappen.
Jarenlange innovatie en ervaring van Bouwmeester vindt je 
terug in een optimaal serieproduct ontwerp waar zonder 
noemenswaardige belemmering overal en altijd mee gewerkt 
kan worden. De B-Flo is een comfortabel en veilig product, 
boordevol know-how!

9. Motorvarianten?
Vraag ons naar de mogelijkheden zoals de extra power van een 
66 Pk motor of een hogere emissie T4 48 PK motor.

10. Wat betekend de B-Flo voor u:
Bij de aanschaf van een B-Flo haalt u een veilig voertuig in huis 
die het mogelijk maakt bestaande en nieuwe werkzaamheden 
uit te voeren. Lage onderhoudskosten, optimaal het jaar rond 
inzetbaar, laag brandstofverbruik en kostprijs verlagend werken 
t.o.v. bijvoorbeeld een maai- en veegboot.

Motor
Type motor: Verticaal watergekoelde 4 tact dieselmotor.
Merk: Kubota 2403-M*(tot 2019)
 Kubota V2403-CR-TE4B (leverbaar na 2020)
Emissie regelement: Stage IIIA Interim Tier 4*
 Stage IIIB/ Tier 4
Vermogen: 34,8kW (47,3pk)*
 48,6kW (66pk)

 *Opmerking: tot medio 2019 verkrijgbaar

Watergekoeld middels inboard radiateur met geforceerde luchtstroom.
Standaard geïntegreerde lenspomp en mechanische handpomp voor olie verversen. 

De B-Flo 400-2 wordt geleverd met een uniek Europees 
scheepsidentificatienummer, afgegeven door de Inspecteur - 
generaal Inspectie, Leefomgeving en Transport, als drijvend werktuig. 
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Standaard is deze machine voorzien van:
• Een high flow aansluiting voor een baggerpomp (25-70L)  
 op het voordek
• Een multifunctionele kraanarm draaibaar over 180 graden  
 voorzien van extra hydraulische maai functie aansluiting  
 (5-20L) zie bijlage voor werkbereik.
• 2 Vijzel schroeven gemonteerd op draaibare hef as, 300 kg  
 stuwkracht
• 2 Rijmotoren (met planetaire eindvertraging) met 3  
 rijsnelheden
• Hefbaar op de rijwerken ca. 30 cm. Machine kan tevens  
 worden rechtgezet .
• Standaard opname mogelijkheid voor talloze werktuigen w.o.  
 taludmaaier, duw raam, graafbak, baggerpomp, baggerschuif,  
 diverse types maaigarnituren.

• Mechanische snel wissel Cw0, optioneel hydraulisch  
 vergrendeld.
• Extra hydraulische functie op achterdek (15L/150-180bar)
• Verwarmingsinstallatie, radio met bluetooth, luxe bestuurder  
 zitplaats met hoofdsteun
• Volledig bestuurd door van middel joysticks ( zowel varen,  
 rijden als ook het kraanbedrijf )
• Kubota motor V2403M milieu klasse: Stage IIIA / Interim Tier 4  
 (tot en met 2019)
• Gespoten in Bouwmeester groene kleur.
• Afgevuld met minerale hydraulische olie HV46 met by-pas  
 fijn filter.
• Bedrijfsgewicht 2.850 Kg (exclusief machinist) bodemdruk  
 140gr/cm2
 
Standaard machineprijs als omschreven 3 118.500,-

Prijslijst Bouwmeester Amfibie B-Flo 400-2

Machine opties: 
• Automatische vetsmering op machine. (niet op werktuigen) 1 3.675,-
• Verwarmde zitting bestuurder. 1    435,-
• Zeildoek cabine. (met stalen opvouwbaar frame) 1 1.975,-
• Zeildoek afdekkap. 1    525,-
• Spuiten in 1 bedrijfskleur. 1 1.950,-
• Bi Fuel versie met groengas voorraadcontainer uit polyester. Op aanvraag
• Afgevuld met biologisch afbreekbare hydrauliek olie Panolin 46. 1    245,-
• Hydraulische vergrendeling snelwissel. 1    675,-

Optionele werktuigen: 
• Veertandharkraam, werkbreedte 230 cm, lengte veertanden 30 cm. 1 1.995,-
• Duwraam met tanden, werkbreedte 230 cm, lengte tanden is 50 cm. 1 2.250,- 
• T Maaier met midden aandrijving, werkbreedte 200 cm, 1 7.500,-
 Hoogte vertikale mes 100 cm. 
• Talud maaier met dubbele messen aandrijving,  1 5.975,-
 raaikop voor bodem maaien. 
• Rukstang installatie, gemonteerd op achterdek, 1 4.885,- 
 inclusief set veegmessen van 200 cm en 3 meter sleepketting.
• Bagger pomp, diverse mogelijkheden. Op aanvraag
• Klepel mulcher, werkbreedte 80 cm. 1 5.585,-

Leveringsvoorwaarden:
• Alle prijzen zijn excl. B.T.W.
• Betaling voor levering.
• Prijzen en uitvoering kunnen ten alle tijden, zonder opgave van fabrikant of wederverkoper wijzigen. 
• Prijzen af Wellink, Groenlo.
• Prijzen zijn geldig tot 31-05-2019

Hydraulisch/ elektrisch systeem
Axiaal vermogen geregelde plunjerpomp: 140 liter/ min totaal
Maximale hydraulische werkdruk: 200 bar
Servo proportionele elektrische besturing: Völkel (canbus)
Externe functie op achterdek: 25 liter/ min bij 120 bar
Externe functie op voordek (kraan): 25-70 liter/ min bij max 150-200 bar

Voorzien van een oliekoeler geïntegreerd in casco met geforceerde fan koeling.
Hydraulisch systeem is standaard afgevuld met Panolin Synt 46 biologisch afbreekbare olie. 
Voorzien van fijn filter systeem op zowel het hydraulisch als ook het brandstofsysteem.
Voorzien van een kachel met fan en audiosysteem, inclusief universele 12Volt stekkerplug.

Brandstof en hydrauliek voorziening
Tank inhoud brandstof: 50 liter
Tank inhoud hydraulisch systeem: 70 liter 

Aandrijving
Bouwmeester New Gear Block rups systeem: 1800 Nm koppel (per rupstrack)
Maximale rijsnelheid over land: 4-8 km/ uur
Maximale vaarsnelheid over water: 9 km/ uur
Bouwmeester hydraulische schroefaandrijving: 300kg. stuwvermogen (verdeeld over 2 vijzel schroeven)

Besturing/ bediening
Joystick besturing volgens het Bouwmeester Easy Guide besturingssysteem.
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