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Olifantenslurf helpt
heggenschaar dragen
Grote hagen snoeien is geen pretje. Na dagen werken met een heggenschaar kun je ’s avonds je spieren in
armen, schouders en rug meestal wel voelen. Er is nu een hulpje te koop die het gewicht van de heggenschaar
reduceert tot slechts 1,5 kg, de Elephants Trunk.

E

en pakje wordt een zakje. Dit geldt zeker
ook voor de heggenschaar. De meeste
professionele heggenscharen wegen ruim
5 kg. Op zich niet zo zwaar, maar als je er hele
dagen mee werkt, zou je willen dat de machine
iets lichter was. Vooral als je veel hoge heggen
snoeit en veel boven heuphoogte moet werken,
krijgen de armen, schouders en rug in het seizoen
heel wat te verduren. Er is nu een hulpje die het
werken met een heggenschaar vergemakkelijkt:
de Elephants Trunk van De Wild uit Roosendaal.

Een katrol zorgt ervoor dat elke
heggenschaar niet meer dan
1,5 kg weegt in de armen.

Ergonomisch
Met een juiste actieve werkhouding kun je deels
je armen, schouders en rug ontlasten, maar je
kunt niet altijd mooi op heuphoogte met de
heggenschaar dicht tegen je aan snoeien.
Gestrekte armen, boven de schouders en onder
de knieën is meer dagelijkse praktijk. Met de
Elephants Trunk gaat het werken met de heggenschaar gemakkelijker. Dit is een harnas met een
soort olifantenslurf die je als een rugzak draagt.
Aan het eind van de roestvast stalen stang boven
je hoofd zit een katrol waar je de heggenschaar
aan bevestigt. Door de vorm van de beugel en de
uitslag van de katrolkabel is de bewegingsvrijheid
dezelfde als zonder harnas, weet de leverancier.

Katrol
De veer van de katrol is instelbaar. Het beste is
om zo’n 75 procent van het gewicht van de
heggenschaar te tillen. Hiervoor heb je niet meer
dan 1,5 kg in je handen. Dit scheelt dus zo’n 4 kg.
Dit gewicht is overigens niet verdwenen, het is
verlegt van je armen naar je heupen. De rugzak
zelf weegt 3,5 kg. Doordat je minder gewicht
met je armen hoeft te tillen kun je langer zonder
moeite snoeien. Je zou met de Elephants Trunk
wel een kwart meer werk kunnen verzetten, blijkt
uit enkele tests. De prijs is 209 euro exclusief btw.
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