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Bij de foto’s
[1] De bakscharnieren bij deze combi zitten op
2,73 m, waardoor een 40-kuubs container
(wandhoogte 2,60 m) goed te vullen is. Ook
hoog storten op een hoop is geen probleem.
[2] Van Engelen in Nunspeet voorzag de New
Holland T5050 van een vlot draaibare stoel
(zonder dat de chauffeur eraf hoeft) met
aan weerszijden op de armleuning joysticks.

Kort en krachtig
De hydraulische arm, de krachtige versnipperaar en de hoogkiepende bak maken samen
met de draaibare trekkerstoel de Hissink
Chipper tot een uiterst slagvaardig Combi.

Technische gegevens
Hakselaar
Hydraulische arm
Inhoud verzamelbak
Lengte combi
Hoogte

Heizohack-trommelchipper
Farma C6, 3D
10,5 kuub
6,30 m
3,20 m
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Chippercombi HM6 - 300K verzamelt en kiept hoog
Profiel
De Chipper Combi HM 6-300K van Hissink
maakt slagvaardig werken mogelijk in krap
bemeten woonwijken en parken. De breedte
komt (ook met de steunpoten aan de grond)
niet buiten 2,0 m. De hoogkiepende bak kan
lossen in een 40-voets container.

combinatie bedienen en ook het transport
naar de losplaats verzorgen. De hydraulische
arm van Farma is voorzien van een rotator
en heeft een reikwijdte van 6,30 m. Bij het
transport komt hij opgevouwen in de lengte
bovenin de verzamelbak te liggen.

Uitvoering
Wat valt op?
Dankzij de draaibare chauffeursstoel met
armleuningbediening kan één man de

De versnipperaar krijgt zijn aandrijving
vanaf de 750-toeren aftakas van de trekker,
omdat het volle motorvermogen niet nodig

is. Volgens eigenaar Mario Visch van
Boom & Tuin Techniek ’t Harde heeft de
New Holland T5050 (die het vermogen heeft
van een T5070) daardoor een gemiddelde
dag met daarin drie keer transport zo’n 50
liter diesel nodig.
Hij betaalde voor de nieuwe trekker inclusief
de achteruitrij-inrichting zo’n 50 mille. In de
achterwand van de cabine is een uitsparing
gemaakt, zodat de chauffeur zijn voeten beter
kwijt kan. Mario Visch verricht zelf vanuit

een zelfrijdende hoogwerker het snoeiwerk.
Twee man leggen de takken op stapels en
zorgen ervoor dat de weg, het fietspad, de
berm en/of de stoep schoon achterblijven.

Wat valt tegen
92 mille (de trekker niet meegerekend) is
een pittige prijs. Daar valt weinig op af te
dingen, want alternatieven die net zo compact zijn en net zo hoog kiepen, zijn er niet.
Op Valtra en Fendt na, die een draaibare

stoel af-fabriek leveren, moet de trekker
door de dealer worden aangepast.

Wat heb je eraan?
Een chippercombi die door één man te rijden en te bedienen is en rechtstreeks in
een 40-voets container kan lossen, bespaart
op werk en kosten. De chipgrootte van de
Heizohack is instelbaar. In overleg met
Hissink is uiteraard ook een ander type
versnipperaar te monteren.

