test

hitachi, husqvarna en pellenc

Tekst Henk Beunk | Foto’s Jasper Lentz en Henk Beunk

Professionals scheren een heg 'op benzine'. Dat knipt vertrouwd.
Toch rukt ook hier accukracht op. Logisch: geen uitlaatgas, minder
lawaai en de rugzakaccu heeft bijna onbeperkt energie. Een kleine
accu in de schaar heeft echter ook pluspunten, zo ontdekten we in
deze tripletest met Hitachi, Husqvarna en Pellenc.

Accuknippers
in buxusproef
14
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Veel gewicht
op de rug
hindert bij
het bukken

D

e accu op de rug is handig als je de
rug recht kunt houden. In die posi
tie is de mens heel wat mans. Moet
je echter veel voorover buigen om
dicht bij de grond te knippen, dan drukken
de kilo's flink door.
Pellenc heeft het langst ervaring met grote
accu's. Dat is te merken. Bij dit Franse merk
tilt de rug inclusief het draagtuig 5,9 kg.
Bij de accu's inclusief het tuig van Hitachi
(7,8 kg) en Husqvarna (8,6 kg) sjouw je meer
gewicht mee. Het draagtuig van alledrie
machines voldoet aan normale eisen, maar
dat van Husqvarna is het best doordacht.
Het tuig van Hitachi mag je zelf in elkaar
zetten en daar heb je wat helderheid voor
nodig. De accu schroef je op de rugplaat en
die is er niet zo af te halen. Bij Husqvarna
en Pellenc kan dat wel.
Met een rugzakaccu kun je normaal gespro
ken een dag vooruit. Bij twijfel leg je hem

tijdens de lunch aan de lader. Met de kleine
accu in de schaar kun je gemiddeld een uur
vooruit. Na zo'n uur flink knippen ben je
sowieso wel even aan iets anders toe. De
accu kan dan weer opladen. Wil je daar
niet op wachten, dan is een tweede accu
de oplossing. Samen met een lader maak je
dan ook de dag vol.

Zwaarder
Husqvarna heeft naast de BLi80 ook een
grote accu die BLi150 heet. Daar knip je al
gauw twee uur mee, maar hij is wel een
halve kilo zwaarder dan de BLi80. Met die
laatste weegt de Husqvarna 4,6 kg en 5,1 kg
met de BLi150. Hitachi biedt één kleine accu
aan; de schaar weegt dan 4,25 kg. Hij is dus
350 gram lichter dan de lichte Husqvarna.
Bij de Pellenc draag je 3,75 kg in de handen.
Dat is weinig en dat werkt plezierig. Bij de
Pellenc zit de accu van 5,9 kg altijd op de
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rug. In totaal praat je bij Pellenc dan over
8,65 kg. Bij de Hitachi is dat 11,45 kg voor
de rugzakversie en bij de Husqvarna 12,85
kg. Daarmee is de Husqvarna als rugzak
variant de zwaarste van deze test. De accu is
inclusief het draagtuig ook de grootste van
de drie. De Pellenc-accu is de kleinste. De
lader van de Hitachi is opvallend compact
en je plaatst – net als bij de Husqvarna – de
dummy op de lader of de kleine accu. De
acculader van Husqvarna heeft een koel
ventilator en kan dus een hoge laadstroom

verdragen. Bij de machine van Pellenc sluit
je de lader met een driepolige stekker aan
op de grote accu.

Draaibare handgreep
Het knippen van de zijkanten van een heg
gaat makkelijk als je de achtergreep 90 gra
den kunt draaien, zowel links- als rechtsom.
De Husqvarna (een beweging met de duim)
en de Pellenc (iets omslachtiger) kunnen
dat. De Hitachi kan dat niet. Met de accu
achterop is dat ook lastig te realiseren. Het

went, maar makkelijk is anders. De Hitachi
plaatst zichzelf daarmee wat buiten het
professionele segment. Als je veel te doen
hebt, wil je het jezelf makkelijk maken.
Het knippen zelf doet de Hitachi goed. Hij
kan zich daar meten met de andere twee.
Op basis van de afstand tussen de tanden en
de tandpuntbreedte kan de Hitachi theore
tisch een takdikte van 29 mm aan. Bij de
Pellenc is dat 31 mm en bij de Husqvarna
32 mm. Dat verschil van 3 mm (10 procent)
tussen de grootste bek en de kleinste speelt

Alle drie
testmachines
knippen
gewoon goed

in de praktijk nauwelijks een rol. De drie
machines in deze test knippen allemaal
goed.
Opvallende verschillen zie je als de scharen
op de rug legt. De Hitachi is aan de onder
kant mooi glad afgewerkt, met afgeplatte
boutjes in het mes. Bij de Pellenc zijn die
boutkopjes ook afgeplat en afgerond, maar
het zijn er meer dan bij de Hitachi-machine.
De Husqvarna heeft de meeste bouten
onder het mes. Ze zijn ook vrij hoog en niet
afgerond. Dat geeft tijdens het fijne werk

hitachi 18 CH DSL

Husqvarna 536 LiHD 60 x

De Hitachi is in positieve zin te omschrijven als een gladde jongen. Daardoor glijdt de schaar soepel
over haag en heg. Ook is de schaar licht. De kabel tussen accu en zaag is voldoende lang en soepel.
Er zijn vier snelheden instelbaar. Jammer dat de messen niet het eindstukje overlappen, waardoor de
Hitachi aan de grond niet zo goed opneemt. De prijs is scherp.

De Husqvarna is goed doordacht en degelijk. Dat maakt de schaar en de accu ook vrij zwaar. Het draaien
van de handgreep is een toonbeeld van eenvoud en de snelheid van het mes is traploos regelbaar. Het
dubbele mes van de Husqvarna overlapt goed het eindstuk, maar aan de onderkant steken boutkopjes vrij
ver uit. De prijs zoals getest (met de sterke rugzakaccu) is pittig.

16
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Glad afgewerkte onderkant
Concurrerende prijs
Doorzichtig veiligheidskapje

Bediening in de vingers
Het in beweging zetten van de messen is
het best beveiligd bij Husqvarna. Je moet
eerst het 'handgas' iets aantrekken en dan

De handgreep kan niet draaien ten opzichte van het
mes. Doseren is niet mogelijk; wel zijn er vier snelheden
instelbaar. De kabel van de dummy (zie grote foto)
steekt naar achteren en is plezierig lang en soepel.
De accu zit geschroefd op de rugplaat van het draagtuig en is dus eenvoudig los te nemen.

De 150-accu in de schaar houdt het op de eco-stand
ruim anderhalf uur vol. Voor de 80-accu is dat een klein
uur. Voor de rugzakaccu staat een dag. Het e-knopje en
de aan-uitknop zitten boven op de handgreep. Die is met
een makkelijke beweging ook onder 45 en 90 graden te
zetten, zowel links- als rechtsom.

De veiligheidsring in de middenhandgreep vraagt bij het
huis wat meer kracht dan bovenop. Dat is onhandig als
je de schaar op zijn kant houdt. Doordat het mes net
niet tot aan het eindstuk komt, raken er soms dunne
takjes beklemd. De kleine accu en de dummy zitten op
de lader niet echt vast; gelukkig wel op de schaar.

De veiligheidsring in de beugel vraagt op elke plek
evenveel kracht en reageert overal hetzelfde. De snelheid van het mes is prima te doseren. De beide messen
komen aan het eind net voorbij het eindstukje en
nemen dus goed takjes bij de grond op.

Het dubbele Hitachi-mes (boven- en ondermes werken
tegen elkaar in) kan theoretisch een takdikte van 29 mm
aan. De Hitachi valt op door de goed afgevlakte boutkoppen aan de onderkant. Ook de onderkant als geheel
is mooi vlak. Het eindstukje van het mes is mooi slank,
maar de messen overlappen dat net niet.

De Husqvarna heeft zoals gebruikelijk twee messen.
De boutkopjes steken uit aan de onderkant. Dat geeft
tijdens het knippen een lichte weerstand. De grote accu
heeft een echte handgreep om te tillen. In het accuhuis
zit een koelventilator. De accu is makkelijk los te nemen
van het draagtuig.

conclusies

+

wat weerstand, ook door de extra strip
waaraan het ondermes vast zit. Bij de Pellenc
komt er af en toe een twijg of tak tussen de
beugel en de beschermkap. Bij Husqvarna
en Hitachi kan dat niet. Bij Hitachi is dat
kapje doorzichtig; dat geeft een net iets
betere kijk op het werk.

conclusies

-

Geen draaibare handgreep achter
Veiligheidsbeugel kan beter
Relatief lichte constructie

+

Goed doordachte bediening
Degelijke techniek
Aangenaam geluid

-

Vrij zware schaar en rugzakaccu
Pittig geprijsd
Boutjes steken uit aan onderkant mes
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pas de veiligheidsbeugel bedienen. Anders
om werkt niet. Bij de Pellenc moet je de eer
ste keer de schakelaar twee keer snel achter
elkaar aantrekken. Dat heeft een nieuwkomer
niet meteen in de gaten. Bij de Hitachi moet
je eerst de schakelaar onder de accu op aan
zetten en dan activeren via de afstands
bediening. Dat kleine kastje (waar ook de
lampjes voor de ladingstoestand op zitten)
berg je op in een zakje op het tuig.
Bij Hitachi en Husqvarna zit tussen de kabel
aan de schaar en de kabel aan de accu een

stekker. Dat vergemakkelijkt het wegleggen
van de schaar en het bevestigen van de accu
op de rug. Bij Pellenc zit de kabel met een
steek-schroefkoppeling onderin de accu.
Dat is minder makkelijk. Wel kun je bij de
schaar ook de kabel losnemen. Dat helpt.
De kabel van de Husqvarna is vrij stug en
komt aan de zijkant uit de machine. Dat is
even wennen. De kabels van de Hitachi en
de Pellenc zijn dunner, langer en minder
stug en komen er achter uit. Dat werkt
neutraler. Wat geluidsniveau betreft is de

Husqvarna het stilst. De Hitachi klinkt iets
scheller en de Pellenc nog iets meer. Hitachi
– die schaar koop je meestal via de technische
groothandel – krijgt een compliment voor
de manier waarop zaag, lader en accu ver
pakt zijn.

Geknipt voor het werk
Hitachi en Husqvarna bieden keuze: een
kleine accu in de schaar of een grote accu
op de rug. Pellenc heeft alleen de rugzak
accu. Die is veruit het lichtst van de drie

rugzakaccu's. Je houdt het werken theore
tisch dus het langst vol met de Pellenc,
maar er speelt meer (zie het kadertje rechts).
Kijk bijvoorbeeld naar de prijs. Met 1.198
euro inclusief de rugzakaccu, de lader en
btw is de Hitachi het goedkoopst. De
Husqvarna is wat duurder met 1.467 euro
inclusief de btw met de lichte rugzakaccu
en de lichte lader. Met de zware rugzakaccu
en de snelle lader wordt dat 1.887 euro.
De Pellenc komt zoals getest op 2.130 euro
inclusief btw. Veel variatie dus in prijs en
veel variatie in techniek.

Wat vinden de testers?
Vlakke onderkant
De Hitachi valt op met een vlakke onderkant.
Daardoor beweegt de schaar soepel, hij blijft
nergenshaken. De Hitachi heeft echter geen
draaibare handgreep en de Pellenc geen kleine
accu. De Husqvarna is dus allround en is ook het
degelijkst. De Pellenc maakt echter weer indruk
met het geringe gewicht van accu en schaar.
Arbotechnisch voldoet hij dus het best.
Bij Husqvarna en Hitachi kun je overwegen om
met twee kleine accu's te werken in plaats van
één grote. Daar is ook wat voor te zeggen.

pellenc Helion 2 Compact L63
De Pellenc onderscheidt zich door de hoogwaardige rugzakaccu: hij combineert een gering gewicht
met veel vermogen. De schaar is sterk. Dat zijn samen met vier snelheden voor het mes goede uitgangspunten voor een lange dag werken. Daarbij kan het verdraaien van de achterhandgreep bij deze
Franse machine wel wat beter. Ook maakt de Helion een vrij schel geluid. De prijs is hoog.

Husqvarna
Totale lengte 117,5 cm

De achtergreep kan ook onder 45 of 90 graden, zowel
links- als rechtsom. Aan de manier waarop, kan Pellenc
nog wel iets verbeteren. Met de schaar op de kant,
bedient de veiligheidsbeugel minder plezierig. De
bediening van het mes is zwart-wit, maar er zijn wel
vier snelheden. Het mes loopt gedoseerd aan.

Hitachi

Pellenc

Totale lengte 110,5 cm

Totale lengte 111,0 cm

De accu zit boven en onder vastgeklikt aan het tuig. Die
kun je dus ook loshalen en voor ander werk gebruiken.
De stekker aan de onderkant is niet zo handig als je
even de zaag weg wilt leggen. De aan-uitknop is wel
goed bereikbaar en de ladingstoestand van de accu is
digitaal af te lezen.
24,5cm

Het eindstuk van het mes is dikker dan bij de beide
andere merken en neemt daardoor bij de grond wat
minder goed laaghangende takken op. Het mes komt
er echter wel volledig achter. Dat helpt dan weer.
De effectieve kniplengte van het blad is groot evenals
de takdikte die het aankan en evenals de kracht.

conclusies

+

Lichte rugzakaccu
Lichte schaar
Grote kniplengte (lang blad)

-

Niet leverbaar met accu in machine
Draaien handgreep kan beter
Dure machine

19,0cm

17,5 cm

18,0cm

23,0cm

27,5cm

Technische gegevens
Hitachi CH 18 DSL
Gewicht rugzakaccu
Gewicht schaar
Gewicht totaal
Gewicht schaar incl. kleine accu
Voltage
Capaciteit kleine accu
Capaciteit grote accu
Capaciteit lader
Maximale takdikte
Effectieve kniplengte blad
Prijs met rugaccu + lader
Prijs met kleine accu + lader

7,80 kg
3,65 kg
11,45 kg
4,25 kg
36,0 V
72 W
734 W
2A
29 mm
55,4 cm
1.198 euro *
398 euro *

Husqvarna 536 LiHD 60 X
Gewicht rugzakaccu
Gewicht schaar
Gewicht totaal
Gewicht schaar incl. kleine accu
Voltage
Capaciteit kleine accu's
Capaciteit grote accu
Capaciteit lader
Maximale takdikte
Effectieve kniplengte blad
Prijs met zware rugaccu + sterke lader
Prijs met kleine 80-accu + lichte lader

8,60 kg
4,25 kg
12,85 kg
4,60/5,10 kg
36,0 V
76 W/151 W
740W
7A
32 mm
61,8 cm
1.887 euro*
617 euro*

Pellenc Helion 2 Compact L63
Gewicht rugzakaccu
Gewicht schaar
Gewicht totaal
Gewicht schaar incl. kleine accu
Voltage
Capaciteit kleine accu
Capaciteit grote accu
Capaciteit lader
Maximale takdikte
Effectieve kniplengte blad
Prijs met 700-rugaccu en lader
Prijs met kleine accu

5,90 kg
3,75 kg
9,65 kg
n.v.t.
43,2 V
n.v.t.
752 W
2,2 A
31 mm
64,3 cm
2.130 euro *
n.v.t.

* Prijzen inclusief btw
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