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Echo DHC-30 heggenschaar, ssst…
Zonder scheve gezichten hagen snoeien op plekken waar rust en stilte
gewaardeerd wordt, het kan met de Echo DHC-30 heggenschaar.
Dit is een professionele machine waarbij je een accu op de rug draagt.

E

en elektrische heggenschaar is niet
echt een machine waar een professional van wakker ligt. Veel gedoe
met een verlengsnoer en het lichte krakkemikkige gevoel in de hand roept bij velen
weerstand op om er een te kopen. Toch
heeft zo’n machine veel voordelen. Er zijn
geen schadelijke uitlaatgassen, het geluid en
de trillingen zijn nihil en het onderhoud is
eenvoudig. Echo heeft nu een professionele,
elektrische heggenschaar zonder verlengsnoer. Bij de DHC-30 draag je een accu op
de rug. Ideaal voor plekken waar machinegeluid irritant is, zoals begraafplaatsen en
vakantieparken.

Op de rug
De Echo heggenschaar zelf voelt licht aan.
Hij weegt dan ook slechts 3,5 kg, wat zo’n
2 kg minder is dan een machine met een
benzinemotor. Wel moet je nog 6,5 kg op je
rug dragen. Want dat weegt de 12 volts accu
in het draagharnas. Het lichte gewicht in je
hand is echter ook het grote psychologische
nadeel van de DHC-30. De kunststof motorkap met 126 watt elektromotor en de hendels

voelen namelijk fragiel aan. Maar hij moet
stevig genoeg zijn, want de garantie bij
professioneel gebruik is net zoals bij de
andere Echo machines twee jaar. Met een
volle accu is zo’n 5 uur continu te werken.
Het opladen duurt circa 0,5 tot 1 uur met
bijgeleverde snellader.

Veilig
Uit de accu komt een dikke kabel die je
achterin de heggenschaar steekt en vastschroeft. Het werken moet veilig met twee
handen. Met de linkerhand moet je eerst
een schakelaar omzetten voordat je de hendel in kunt knijpen. Wanneer je daarna met
de rechterhand de andere hendel inknijpt,
snijdt het enkelsnijdend blad van 75 cm.
En dit loopt mooi. Alleen het snijdend
geluid van het mesblad hoor je en je voelt
maar weinig trillingen in beide handen. Op
het motorhuis zit een wit knopje wat een
uitslagzekering is tegen overbelasting als
je bijvoorbeeld te dikke takken, dikker
dan een duim, tussen het mesblad hebt. De
DHC-30 kost compleet 449 euro, een extra
accu is te koop voor 79 euro exclusief btw.

De accu zit in een draagharnas met twee schouderriemen en een buikriem. Hieruit komt een dikke kabel
die achterin de heggenschaar gaat. Het witte knopje bovenop de achterhendel is de uitslagverzekering.
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