rapport

Tekst en foto’s: Erik Bonte

Eliet Ultra Prof geeft een knip oog naar
het groen
Eliet bouwt al jaren versnipperaars voor groenafval. De Ultra Prof is sinds 2005 te koop en voorzien van verschillende technische snufjes. Het ABM-systeem is al langer bekend, de EcoEye is nog niet volledig ingeburgerd.

E

liet ontwikkelde een eigen versnipper
systeem: het hakbijlprincipe. Net als
een bijl hakken de messen met de
vezelrichting mee op het hout. Het groen
afval wordt dus zowel gesplit als gesneden
tot kleine snippers. Hierdoor composteren
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de snippers snel. Dit vraagt relatief weinig
vermogen doordat hout zich makkelijker
laat snijden in de vezelrichting. Eliet
gebruikt speciale messen, Resist genaamd.
Het snijvlak van deze messen is thermisch
behandeld zodat ze extra hard en scherp

zijn. Een Tungstencarbide coating op de top
voorkomt dat de messen afstompen, zodat je
langer kunt doorgaan met één stel messen.
Bovendien kun je de messen omdraaien.
Ze worden weliswaar kleiner, maar blijven
scherp. De gemiddelde levensduur bedraagt
daarom zo’n 300 uren.

Aandrijving
De Ultra Prof is een zelfrijdende versnippe
raar van slechts 89 cm breed. Je kunt er dus
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Bij de foto’s 1 - 4
[1]	Het ‘beruchte’ invoerscherm. De ophanging
in de trechter is te zwak, een enkeling heeft
het scherm verwijderd.
[2]	Het dashboard zit onder de invoerbeugel.
Met de bovenste knop regel je de snelheid
van de invoerband.
[3]	Onder de messenas zit een zeef. Alles wat
hier niet doorheen gaat, wordt teruggegooid
in de messenas en opnieuw verhakseld.
[4]	De messen zijn voorzien van een
Tungstencarbide coating. Dit voorkomt
dat de messen afstompen. Als je de afvoerband en de zeef wegklapt, kun je goed bij
de messen komen.

Eliet Ultra Prof
Vermogen Honda
GX 670
Vermogen B&S
Vanguard V-Twin
Brandstof
Aantal cilinders
Aantal hakbewegingen
per minuut
Verwerkbare diameter
Capaciteit
Rotor
Versnipperbreedte
Aandrijving
Prijs excl. btw
(B&S)
(Honda)
Meerprijs EcoEye

17,6 kW (24 pk)
16,2 kW (22 pk)
Benzine
2
48.000
140 mm
8 m3/h
6 schijven/24
messen
470 mm
Hydraulisch
16.550 euro
17.391 euro
1.676 euro
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rapport
Ervaringen van gebruikers
Marcel Loohuizen Bos- en Boomverzorging is gevestigd in Kortenhoef. De
activiteiten zijn vooral gericht op boomverzorging. In de zomermaanden doet
hij verschillende activiteiten omtrent landschapsbeheer, zoals grasmaaien.

Rick de Jong is algemeen directeur van Van Ooijen’s Hoveniers in Appeltern.
Dit bedrijf is gespecialiseerd in tuinen, van aanleg tot onderhoud. Eind 2007
arriveerde er een Ultra Prof op het bedrijf.

Cees Duynisveld en Ger van Wijk zijn medewerkers van Weverling Groen
projecten uit Monster. Dit bedrijf richt zich tot alle activiteiten op het gebied
van groen. Belangrijke opdrachtgevers zijn woningbouwcorporaties.

Marcel Loohuizen: “Kleine machine, grote capaciteit”
“Ondanks dat ik de machine in september 2007 heb besteld, werd deze pas
in februari 2008 afgeleverd. In de tussentijd had ik de beschikking over een
demomachine. Deze had een B&S-motor als krachtbron. Deze is twee pk l
ichter. Dit merkte ik pas toen ik mijn eigen machine thuis kreeg. De Hondamotor is veel sterker en de capaciteit van de machine sprong dus omhoog.
Mijn voornaamste opdrachtgevers zijn particulieren. Omdat je dan veel in
tuinen achter het huis werkt, was het belangrijk dat de nieuwe machine smal
en wendbaar was. Daarom is de keuze op Eliet gevallen. Ondanks dat hij
klein is, heeft hij een grote capaciteit. Takken en stammetjes tot een door
snede van 140 mm vreet hij moeiteloos op. Ook vind ik de machine redelijk
stil. Het invoerscherm heb ik eruit gehaald. Hij viel bijna uit de ophanging.
Het zou beter zijn als hier rubberen flappen hangen. Een ander minpuntje
vind ik de plaatsing van de brandstoftank. Met een jerrycan kun je deze niet
goed vullen. Grote problemen heb ik er tot nu toe niet mee gehad, ik ben er
zeer tevreden over.”

Rick de Jong: “Prima geschikt voor kleinschalig groen.”
“De reden waarom we een Eliet Ultra Prof hebben aangeschaft is dat we op
sommige plaatsen beperkingen qua ruimte hebben. We zijn vooral actief in
kleinschalig groen. De Eliet is smal, je kunt probleemloos op iedere plaats
komen. Overigens zijn de machines van Eliet ons niet vreemd. De vorige
machine was een Mega Prof en deze hebben we ingeruild voor de huidige
machine. De capaciteit is goed. Die ligt een stuk hoger dan de vorige
machine.
Een minpuntje vinden we de slijtage van de afvoerband. Die heeft een aantal
horizontale meenemers. Hier en daar zijn er al wat stukken uit. Het lijkt ons
niet het goedkoopste onderdeel om te vervangen. Voor de rest hebben we er
geen problemen mee gehad. We zijn er tevreden over.”

Cees Duynisveld / Ger van Wijk: “Last van vezelig hout.”
“Voordat we in januari van dit jaar begonnen te werken
met de machine, hebben we lang met een versnipperaar
achter de trekker gewerkt. Maar omdat deze al redelijk
wat slijtage had en eigenlijk te licht was, besloot het
bedrijf over te gaan naar een mobiele versnipperaar waarmee we ook op minder goed bereikbare plaatsen kunnen
komen. En de Eliet Ultra Prof is tot nu toe een goede keuze geweest. Hij heeft
een grote capaciteit. Grote hoeveelheden hout kan hij moeiteloos aan. Alleen
vezelachtig hout, zoals iepen-, linden- en notenhout verwerkt hij slecht. Op
den duur loopt de messenas dan vol. We houden dit in de gaten en laten de
machine daarom regelmatig andersom draaien zodat de as kan legen. Het
hout komt dan weer op de invoerband terecht en gaat dan opnieuw door de
machine. De kogel aan de beugel voor de rijaandrijving hebben we vastgelast.
Eerst zat hier een bout, maar die kwam steeds los. Ook breken regelmatig de
rubbers van het invoerscherm af. Het onderhoud valt mee. We slijpen regelmatig de messen met de slijptol. Wanneer de machine open is, kun je hier
goed bij.”
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Bediening
Onderhoud
Prijs/kwaliteit
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ook op moeilijk bereikbare plaatsen hout
mee versnipperen. Qua krachtbron kun je
kiezen uit een Honda GX 670 van 17,6 kW
(24 pk) en een B&S Vanguard V-Twin van
16,2 kW (22 pk). Het vermogen gaat op aan
de hydraulische aandrijving voor het rijden
en direct op een V-snaar voor het hakselen.
Iedere Ultra Prof is uitgerust met een ABMsysteem (Anti-Block Motor). Dit is een elek
tronisch controlesysteem van de motor.
Het ABM neemt het toerental van de motor

Bediening
Onderhoud
Prijs/kwaliteit

8
7
7

waar. Daalt dit onder een bepaald aantal toe
ren, dan grijpt het ABM in door de invoer
snelheid aan te passen. De belasting op de
messen valt dan even weg, waardoor de
motor even geen weerstand ondervindt. Die
kan dan even op adem komen, de invoer
snelheid gaat weer omhoog en de machine
begint weer verder te snipperen. Dit alles
gaat eigenlijk zonder dat de gebruiker het
eigenlijk merkt.

Bediening
Onderhoud
Prijs/kwaliteit

EcoEye
Op momenten dat de Ultra Prof niet snippert,
laten sommige gebruikers de machine vol
gas draaien. Het lawaai kan voor omwonen
den hinderlijk zijn. Ook werkt dit niet posi
tief voor het brandstofverbruik en de uit
stoot van uitlaatgassen. Dit heeft geleid tot
de ontwikkeling van de EcoEye. In tegenstel
ling tot het ABM dat enkel het toerental van
de motor waarneemt, analyseert de EcoEye
het complete gedrag. Als het systeem merkt
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Om veilig te snipperen, zet je de machine op de
parkeerrem.

Wanneer je de kappen omhoogklapt, kun je overal goed bijkomen voor onderhoud.

Bediening
Onderhoud
Prijs/kwaliteit

8
8
7

*) cijfer is een gemiddelde

Marcel Loohuizen
Kortenhoef
Cees Duynisveld en Ger van Wijk
Monster
Rick de Jong
Appeltern

8
8
7

dat de machine niet meer actief is, met
andere woorden: er wordt geen hout meer
ingevoerd, dan schakelt de machine auto
matisch om naar een stationair toerental.
Wil je weer verder snipperen, dan detecteert
een infrarode sensor de gebruiker mét
groenafval. Het toerental gaat dan weer naar
volgas. Een mooie vinding voor het milieu
en de portemonnee, maar de gebruikers
willen er nog niet aan. Dit komt mede door
de meerprijs van 1.676 euro.

Rijden

Rijden doe je door met je polsen de stang naar
voren of achter te draaien.

Rapport *

De motor zit veilig onder de invoer weg
gestopt. De choke en het handgas zitten
ernaast. Het rijden is eenvoudig. Op de sta
len stuurbeugel achterop zit een verdraai
baar handvat dat met een ijzeren stang in
verbinding staat met een stuurventiel. Door
dit handvat van je af te draaien, rij je voor
uit. Hoe meer je hem van je wegdraait, hoe
harder de Ultra Prof rijdt. De maximale
snelheid bedraagt ongeveer 3 km/h. Aan de
invoerzijde zijn twee zwenkwielen gemon
teerd. Om te voorkomen dat de machine
vooruitschiet tijdens het versnipperen, zet
je de machine met een voetpedaal op de rem.

Snipperen
Door achterop tegen een verticale beugel te
duwen, schakel je de opvoerband, de invoer
wals en de versnipperaar in. De opvoerband
kan zowel voor- als achteruit draaien. Een
voordeel van deze band is dat je klein groen
afval niet meer tot tegen de invoerwals
hoeft te duwen voordat het gegrepen wordt.
Zo kun je dus veilig werken. De opvoerband
wordt hydraulisch aangedreven en is trap
loos in snelheid instelbaar met een smoor
ventiel. Onder de versnipperaar zit een zeef.
Wanneer de houtsnippers te groot zijn na
één keer te zijn versnipperd, blijven deze op
de zeef liggen. Door de zuigende werking
van de messen wordt het hout weer omhoog
geslingerd en gaat het opnieuw over de
messen tot het wel door de zeef valt. Hierna
vallen de snippers op de afvoerband en kun
je ze afvoeren.

Onderhoud
Twee grote kunststof kappen verbergen de
complete aandrijving. Aan de rechterzijde
kun je goed bij de motor en de filters
komen. Maar het belangrijkste onderhoud
is wel het slijpen van de messen. Deze kun

je bereiken door de afvoerband en de zeef
weg te klappen. De messenas komt nu volledig
bloot te liggen. Door deze handmatig te
verdraaien zijn beide zijden van ieder mes
goed te bereiken met een kleine haakse
slijptol. De ervaring leert dat je dit iedere
25 à 30 uren eens moet doen.

Eliet Ultra Prof
De Eliet Ultra Prof kan door zijn compacte
bouw overal komen. Je hebt de keuze uit twee
verschillende motoren. Als nadeel wordt onder
meer de ophanging van het invoerscherm
genoemd. Gebruikers moeten dit regelmatig
repareren en een enkeling heeft het zelfs
verwijderd.

Plus en min
+ Grote capaciteit
+ Mobiel
+ Eenvoudig te bedienen
– Ophanging invoerscherm te zwak
– Plaatsing brandstoftank

Tuin en Park Techniek ■ maart 2009

59

