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De compacte  
takkenversnipperaar
Haecksler toont nieuwste uitvoeringen Haecksler 4 op GTH

Haecksler specialiseert zich in ontwikkeling, bouw en verkoop van compacte en efficiënte houtversnipperaars. De mensen achter het bedrijf hebben 

jaren ervaring in boomverzorging en bosbouw en zijn sinds 2011 actief in de verkoop van hun machines. Joost van der Werff is directeur van Haecksler 

bv en beantwoordt voor Groentechniek Holland enkele vragen. 

Waarom die focus op uitsluitend  
versnipperaars? 
Van der Werff: ‘Er zijn redelijk veel grote fabrikan-
ten die kleine versnipperaars produceren om hun 
assortiment tuinmachines compleet te maken. Als 
je vele typen machines bouwt, is het een grote 
opgave om die machines te perfectioneren. En 
juist die perfectie maakt het verschil tussen een 
gewone versnipperaar en een supersnel en effi-
ciënt apparaat. Daarom besloten wij al gauw om 
ons te concentreren op de ontwikkeling van één 
machine en deze continu te verbeteren. Tot voor 
kort hebben we twee modellen gebouwd, maar 
gezien de kleine verschillen hebben we de produc-
tie van één daarvan stopgezet.’

Wat maakt een Haecksler, zoals u dat noemt,  
‘zo snel en efficiënt’? 
Van der Werff: ‘Zoals gezegd: de “puntjes op de i” 
maken het grote verschil. Daarbij is de versnippe-
raar met messentrommel het meest geavanceerde 
en probleemloze systeem in vergelijking met 
versnipperaars met messenschijf of hakselaars met 
hakmessen op de as. Bekende problemen die zich 
bij onze machines niet voordoen, zijn verstopping 
en klemzitten van materiaal. Ook is een Haecksler 
zó eenvoudig van opzet dat de gebruiker desge-
wenst in het veld het onderhoud kan doen.’

Nadelen? 
Van der Werff: ‘Ik zie het niet als een nadeel, maar 
er moet “schoon” materiaal in de Haecksler worden 

ingevoerd. Zoals een draaiende motorzaagket-
ting bot wordt als die het zand raakt, heeft een 
Haecksler er baat bij als voorkomen wordt dat 
zand, steentjes en dergelijke mee ingevoerd wor-
den. Het voordeel daarbij is dat de messensets 
tweezijdig inzetbaar zijn en vijf à zes maal gesle-
pen kunnen worden. Met schoon werken kunnen 
gemakkelijk 30 arbeidsuren gehaald worden 
voordat de messen gedraaid of geslepen moeten 
worden.’

Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen op de 
agenda? 
Van der Werff: ‘Enige tijd geleden is de TreeTruck 
geïntroduceerd, een compact apparaat waarmee 
zwaar hout gemakkelijk van tuin naar straat ver-
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voerd kan worden. Verder demonstreren we op 
de Groentechniek-beurs in Biddinghuizen onze 
vernieuwde Haecksler 4 én de twee nieuwe versies 
van de Haecksler 4: de Easy Rider met elektrisch 
steunwiel en de Extra Power, een model met meer 
vermogen.’

Wat laten jullie zien op Groentechniek Holland?
Van der Werff: ‘De nieuwste uitvoeringen van de 

Haecksler 4 zijn op de Groentechniek-beurs in 
Biddinghuizen te zien in stand 4.30 veld B.

Hier wordt alle informatie gegeven over de 
Haecksler 4 Easy Rider welke is uitgerust met elek-
trisch hulpwiel voor het eenvoudig verplaatsen van 
bus naar boom, en over de Haecksler 4 Extra Power 
met zijn 18 PK sterke V2-motor. 

De Haecksler 4 versnipperaar met 13 pk Honda-
motor is een zeer snelle machine; zo snel dat deze 
meer kubieke meters takken verwerkt dan menig 
apparaat met meer motorvermogen. Dit wordt 
bewerkstelligd door de nauw aansluitende con-
structie van messentrommel en rotorhuis, waar-
door materiaal niet terug het systeem in kan, maar 
direct na het afsnijden uitgeworpen wordt. Ook 
zorgt ditzelfde Dynamic Flow- systeem voor een 
verhoogde druk, waardoor materiaal met kracht 
de uitworp uit komt en gemakkelijk een grote 
aanhanger tot aan het voorschot vol gesnipperd 
wordt.’

Extra Power   
Van der Werff vervolgt: ‘Ondanks de grote efficiën-
tie van de Haecksler 4 vroegen klanten regelmatig

naar een machine met nog meer vermogen. 
Daarom hebben we de Haecksler 4 Extra Power op
de markt gebracht: in principe dezelfde machine, 
waaraan enkele versterkingen zijn toegevoegd, en 
die is voorzien van een Briggs & Stratton V2-motor 
met 18 pk. Daarnaast is ook een batterij voor de
elektrische starter gemonteerd. 

Easy Rider   
Voor werk waarbij de versnipperaar over oneffen 
terrein of een helling op moet worden geduwd, is 
er nu de Haecksler 4 Easy Rider.  Dit model heeft 
een elektrisch aangedreven steunwiel, dat de 
gebruiker minimaal 50 procent van het
duw- en trekwerk uit handen neemt. Snel in- en 
uitladen van de versnipperaar wordt hiermee nog 
gemakkelijker.’

Haecksler 4 Easy Rider
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De Haecksler 4 is, naast  

de normale uitvoering,  

ook verkrijgbaar in de  

uitvoeringen 'Easy Rider'  

en 'Extra Power'
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