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hoe harder hij rijdt. De maximale snelheid
bedraagt ongeveer 7 km/h. De Mega Prof is
uitgerust met een elektrische hoog/laag
schakeling, tevens differentieelslot, zodat je
op oneffen terrein en flink wat motortoeren
met een lage rijsnelheid uit de voeten kunt.
Om de machine in een bepaalde richting te
sturen moet de hele stuurbeugel naar links
of rechts geduwd worden.
Om te voorkomen dat de Mega Prof vooruitschiet tijdens het ver-

Eliet Mega Prof laat hout werken
Overal het groenafval versnipperen kan niet altijd, gewoonweg omdat je er met de machine niet bij kunt.
Een kleine, zelfrijdende machine met een bijzonder versnippermechanisme is de Eliet ‘Super Prof’.
Hiervan zijn er al ongeveer 600 in Nederland verkocht. Eind 2003 werd een groter model, de ‘Mega Prof’
geïntroduceerd. Gebruikers roemen vooral zijn capaciteit en compacte bouw.
Tekst en foto’s: Erik Bonte

liet ontwikkelde een eigen versnippersysteem, het hakbijlprincipe. Net zoals
een bijl hakken de messen met de vezelrichting mee in het hout. Het groenafval
wordt dus zowel gesplit als gesneden tot kleine
snippers. Dit heeft als resultaat dat de snippers snel composteren. Deze manier van snipperen vraagt relatief weinig vermogen. Hout
laat zich namelijk makkelijker snijden in de
vezelrichting. Alle Eliet versnipperaars zijn
uitgerust met speciale messen, Resist Pro
genaamd. Het snijvlak van deze messen is
thermisch behandeld zodat ze extra hard
en scherp zijn. Een Tungstencarbide coating
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op de top van het mes voorkomt dat de
messen afstompen, zodat je langer kunt doorgaan met één stel messen. Bovendien kun je
de messen omdraaien zodat ze maximaal
verslijten. Ze worden weliswaar kleiner, maar
blijven scherp. De gemiddelde levensduur
van een stel messen bedraagt daarom zo’n
300 uren.
• Rijden
De Eliet Mega Prof is een zelfrijdende versnipperaar. Krachtbron is een driecilinder dieselmotor van B&S Vanguard-Daihatsu met een
maximaal vermogen van 19,5 kW (26,5 pk).
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Deze dient om de verschillende hydromotoren
en de hakselmessen aan te drijven.
Wanneer je het contact aanzet, gaan er een
aantal lampjes branden. Eén lampje geeft aan
of er storingen zijn in de machine. Als alles
goed is, kan de motor gestart worden. Wil je
meer gas geven, dan kun je dit instellen met
de hendel naast het contactslot. Het rijden
met de Mega Prof is eenvoudig. Op de stalen
stuurbeugel achterop de machine zit een
verdraaibaar handvat dat met een ijzeren
stang in verbinding staat met een stuurventiel. Door dit handvat van je af te draaien rij
je vooruit. Hoe meer je hem van je wegdraait,

snipperen moet je, als de machine op z’n plek staat, de rijbeugel
naar beneden duwen. Zo wordt de rijaandrijving ontkoppeld en
bovendien is dan de invoertrechter van de versnipperaar vrijgemaakt. Deze invoertrechter heeft een invoerhoogte van slechts 60
cm.

Links de langwerpige snippers van de
Eliet versnipperaar, rechts de ‘blokjes’
van een conventionele versnipperaar.

Het hart van de Eliet Mega Prof:
de messenas. Hierop zijn 24 messen
gemonteerd die het hout zowel
splitten als versnipperen.

De Eliet Mega Prof in transporttoestand. Zo past hij prima in een
bestelbus of op een aanhanger.

veilig werken. De invoerband wordt hydraulisch aangedreven en is traploos in snelheid
instelbaar met behulp van een smoorventiel.
Vervolgens gaat het hout door de invoerwals
naar de versnipperaar. Het hout wordt door
middel van het hakbijlprincipe versnipperd.
Onder de versnipperaar zit een zeef. Wanneer
de houtsnippers te groot zijn na één keer te
zijn versnipperd, blijven ze op de zeef liggen
en worden ze door de zuigende werking van
de messen omhoog geslingerd en gaan ze
opnieuw over de messen, totdat ze door de
zeef heen vallen. Hierna vallen de snippers
op de afvoervijzel en worden ze afgevoerd.
De lengte van de afvoervijzel is in twee maten
leverbaar, anderhalf en twee meter opvoer-

• Versnipperen
De afvoervijzel is verdeeld in twee stukken.
Een vast gedeelte zit in de machine en het
andere ligt er bovenop. Om deze op elkaar
aan te laten sluiten, moet het gedeelte dat op
de machine ligt over een hoek van 135 graden
naar het vaste gedeelte worden toegedraaid.
Een redelijk zware klus wat het beste even
met twee personen kan worden uitgevoerd.
Optioneel is een ijzeren hendel te monteren
waarmee je met één draaiende beweging het
losse gedeelte voor het vaste gedeelte kunt
draaien. Dit klusje is prima door één persoon
te klaren.
Door de invoerhendel aan de voorzijde van
de machine in de middenstand te duwen,
schakel je de invoerband en de invoerwals in.
De invoerband kan zowel voor- als achteruit
draaien. Een praktisch voordeel van deze
band is dat je klein groenafval niet meer tot
tegen de invoerwals moet duwen voordat het
gegrepen wordt. Op deze manier kun je dus

Eliet Mega Prof versnipperaar
Motorvermogen (kW/pk)

19,5 / 26,5

Verwerkbare diameter (cm)

15

Capaciteit (m3 snippers/uur)

10

Aantal messen

2 V-snaren

Doorsnede invoerwals (cm)

20

Invoerband (L x B in cm)

45 x 85

Afvoerhoogte (cm)

150

Antiblokkeersysteem

ABM
240 x 89 x 144

Gewicht (kg)
Prijs (excl. BTW)
Opties
i

• Compacte bouw
De Eliet Mega Prof heeft een totale breedte
van slechts 89 cm. Met de machine ben je
dus in staat om ook op moeilijk bereikbare
plaatsen hout te versnipperen, zoals in brandgangen of in tuinen met een smalle doorgang.
Doordat de machine op brede banden staat,
kun je weinig of geen schade aanrichten op
een gazon. Door de compacte bouw is de
Mega Prof op een aanhangwagen of in een
bestelwagen te vervoeren.

24

Overbrenging

Afmetingen (L x B x H in cm)

hoogte.
Wanneer de machine overbelast wordt, schiet
het ABM-systeem in werking. Dit Anti-Block
Motor systeem regelt continu de invoer. Een
sensor controleert iedere verandering van het
motortoerental. Als het motortoerental als
gevolg van overbelasting te ver daalt, schakelt
het ABM-systeem de invoerwals eventjes uit
totdat de motor weer het benodigde toerental
draait en schakelt hem vervolgens weer in.

865
19.995 euro

dubbele banden, afvoervijzel 2 m hoog

O. de Leeuw Groentechniek B.V.,

• Onderhoud
Doordat de machine modulair is opgebouwd,
is het plegen van onderhoud eenvoudig. De
invoertrechter kan geheel naar boven worden
opgeklapt zodat zowel de motor als de invoerband goed zijn te bereiken. Ook de messenas
kan volledig worden blootgelegd door het
rotordeksel weg te nemen. Van bovenaf is de
messenas zo voor elk onderhoud, zoals het
slijpen en vervangen van messen, goed te
bereiken. Voor het vervangen van lagers kan
de messenas compleet uit de machine worden
getakeld.
>

telefoon (038) 444 61 60.
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Gebruikers aan het woord

De machine van Bert Nultenboek is
voorzien van een losse, ijzeren hendel
die het in- en uitklappen van de afvoervijzel eenvoudig maakt. Met één draaiende beweging zet je deze op z’n plaats.

De heer Hartkamp is werkzaam op tuincomplex ‘Nut en Genoegen’ in Amsterdam.
Deze volkstuin is verdeeld in 360 stukken
met ieder een oppervlakte tussen 250 en
300 m2. Het zijn voornamelijk siertuinen.
Eind 2003 schafte de vereniging een Eliet
Mega Prof aan.

Met het verdraaibare handvat kies je de
rijrichting. Van je af draaien is vooruit,
naar je toe is achteruit.

Iense Hartkamp: “Houtsnippers prima als
bodemverbeteraar.”
“De machine heb ik voor het eerst zien werken op de beurs in Papendal. En omdat onze
toenmalige versnipperaar ruim tien jaar oud
was en aan slijtage onderhevig was, besloot de
vereniging deze machine aan te schaffen. De
vorige machine was een takkenkraker. De takken werden gekraakt in stukken van ongeveer
tien centimeter. Hiermee konden we verder
niets doen dan (betaald) laten afvoeren naar
de gemeentereiniging. De Mega Prof daarentegen versnippert het hout daarentegen goed
fijn. Vooral coniferenhout wordt compleet

Bert Nultenboek heeft in Uitwijk een
hoveniersbedrijf. Het bedrijf heeft vier
vaste werknemers en richt zich vooral op
tuinaanleg en -onderhoud voor particulieren, bedrijven, gemeenten en woningcorporaties. Nultenboek schafte in december
2003 een Eliet Mega Prof versnipperaar aan.
Bert Nultenboek: “Grote capaciteit.”
“Voordat ik eind 2003 de Mega Prof aanschafte,
had ik een Super Prof. Deze beviel ook goed
maar ik was op zoek naar een versnipperaar
met meer capaciteit. Daar voldoet de Mega
Prof ruimschoots aan. Wat vooral fijn werkt,
is de invoerband. Hierop kun je zowel grote
blokken hout als fijn groenafval opleggen.
Met fijn groenafval wil het wel eens zo zijn
dat de versnipperaar het niet goed pakt.
Dan moet je met een paal of iets anders het
spul in de versnipperaar duwen.
Een aantal punten heb ik door Eliet aan laten
passen. De afvoerpijp is verlengd zodat hij
ruimschoots over de achterklep van een kipper gaat. Ook de manier van uitklappen is
veranderd. Dit gebeurt nu met een ijzeren
hendel die op het draaipunt wordt gemonteerd. Met een simpele beweging draai je nu
de pijp in de werkstand. De kinderziektes
hebben we inmiddels overwonnen, zoals het
warmlopen van de motor. Ook de stang van
de rijaandrijving wordt vervangen. Deze was
krom zodat de machine niet meer bleef staan.
Grote problemen hebben we er niet mee
gehad, ondanks dat de machine al 700 uren
op de teller heeft.”
Rapportcijfer: 8
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gras
akkerbouw
glastuinbouw
boomgaard
bollen
loofbos
naaldbos
heide
open stuifzand
hoogveen
kustgebied
kwelders
moeras
overig natuur
stedelijk gebied
hoofdwegen
water

Om onderhoud te plegen kan de invoer in zijn geheel worden
opgeklapt.

verpulverd. Dit wordt opnieuw gebruikt om
onder hagen te strooien. Door het zuur dat
in het hout zit, heb je het eerste jaar geen last
van onkruiden. Ook wordt het gebruikt als
bodemverbeteraar. In het begin werkte de
versnipperaar niet goed door een verkeerde
afstelling. Met een paar mensen hadden we
een aantal punten genoteerd die voor verbetering vatbaar waren en die zijn door Eliet doorgevoerd op onze machine. De brandstoftank
is nu op trilrubbers geplaatst omdat er een
scheur in een las was gekomen. Dit verklaarde
ineens het hoge brandstofverbruik. Het onderhoud valt mee. Na ieder gebruik wordt hij
goed schoongemaakt en doorgesmeerd.
Mede daardoor hebben we er geen grote
problemen mee gehad.”
Rapportcijfer: 7,5
De heer Van Westerneng heeft in Voorthuizen een hoveniersbedrijf. Dit eenmansbedrijf voert loonwerkzaamheden in de
groensector zoals gazons aanleggen en
andere aanverwante werkzaamheden.
Ook het versnipperen van hout behoort
tot de werkzaamheden.

De Eliet Mega Prof kan stammen met een diameter van 15 cm goed verwerken. De bovensten
verticale zwarte beugel dient om de versnipperaar in werking te zetten, de onderste beugel is
de rijbeugel.
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Van Westerneng: “Professioneel apparaat.”
“Omdat mijn bedrijf zich richt op werkzaamheden in de groensector, mag een versnipperaar niet ontbreken. Nadat ik de Mega Prof
vergeleken heb met een ander merk, kwam
de Mega Prof voor mij als beste uit de bus, wat
ook tot de aanschaf leidde. Voorheen gebruikte ik een trekker met daarachter een versnipperaar, maar hiermee kun je niet overal
komen. Een sterk punt vind ik dat de machine
smal en zelfrijdend is. Doordat hij zo compact
is kan ik hem ook goed vervoeren. Daarom

wordt hij ook
verhuurd.
© Grondgebruikskaart Nederland:
De machine is alleen
Alterra – Wageningen UR
aangepast zodat hij beter
Meer informatie over de kaart:
A.J.W. de Wit, telefoon (0317) 47 47 61
vastgesjord kan worden op
een aanhanger. Tot nu toe heb ik er
geen problemen mee gehad, ik ben er
zeer tevreden over.”
Rapportcijfer: 9

Plussen en minnen

Wim Buijs heeft in Hoeven een caravan/
chaletpark, ‘De Haspel’ genaamd. De totale
oppervlakte bedraagt 13,5 ha en heeft 260
staanplaatsen voor caravans. Buijs gebruikt
nu een Eliet Super Prof maar heeft een
Mega Prof op proef gehad.

Plus

Wim Buijs: “Voor mij een machine voor de
toekomst.”
“De Mega Prof is mij goed bevallen. Hij heeft
een krachtige motor en een hoge capaciteit.
Net als de Super Prof is het een zelfrijder en
dat komt hier goed van pas. Sommige doorgangen zijn hier erg smal en dan kun je met
een trekker en een versnipperaar niet uit de
voeten. Ik heb de Mega Prof geprobeerd met
verschillende sorteringen hout. De grote takken gaan goed, maar het snoeiafval bleef hangen op de invoerband. Dit moest ik dan even
een zetje geven voordat het door de invoer
werd gepakt. Een invoerband met kleine nopjes zou een oplossing kunnen zijn. Ik ben nog
niet tot aanschaf overgegaan, omdat de Super
Prof zijn werk nog goed doet. Maar mocht ik
van versnipperaar veranderen, dan komt er
eentje met een hogere capaciteit dan de Super
Prof en komt de Mega Prof weer in beeld.”
Rapportcijfer: 8 •
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Capaciteit zelf in te stellen door variabele
invoerband.
Compacte bouw, breedte slechts 89 cm.
Eenvoudige en veilige bediening.
Solide gebouwd.

Afvoervijzel is alleen zonder hendel moeilijk
in- en uit te klappen.
Invoer helemaal openklappen gaat zwaar.

Kortom
De Eliet Mega Prof is een versnipperaar met een
grote capaciteit. Door de compacte bouw en doordat het een zelfrijder is, kun je er op veel plaatsen
je werk mee doen. De machine is stevig gebouwd,
heeft een eenvoudige bediening en is arbeidsvriendelijk. Door de invoerband die traploos in
snelheid verstelbaar is, is het maar een kwestie
van hout op de band leggen en de machine doet
de rest. Het in- en uitklappen van de afvoervijzel
is een relatief zwaar karwei, maar met behulp
van een ijzeren hendel prima alleen uit te voeren.
Ook het helemaal opklappen van de invoer bij
eventuele storing of onderhoud is een klus die je
even met z’n tweeën uit moet voeren.

Ing. E.M.E. Bonte is freelance-journalist, Wageningen
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