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Voor de nieuwe hakselaars aan bod komen, wil 
Robert eerst wat onduidelijkheid uit de wereld 
helpen: ‘Er is een verschil tussen snipperen en 
hakselen en dus ook in het restmateriaal dat 
je krijgt. Als hovenier of particuliere gebruiker 
moet je van tevoren bedenken wat je met het 
restmateriaal wilt doen. Bij hakselen snijd je 
in de lengterichting van de takken en dus in 
de vezels van het hout. Je vernielt hiermee de 
vezelstructuur van het hout. Gehakseld mate-
riaal kun je sneller composteren en daarna als 
bodembemester gebruiken. Bij versnipperen, 
wat onze GTM-machines doen, sla je dwars op 
de vezel. Het resultaat bestaat uit stukjes van 
circa een centimeter waarvan de vezel intact 
is gebleven. Dit kun je als bodembedekker 
verwerken in de tuin. Het rot namelijk veel min-

der snel dan gehakseld materiaal. Dus bedenk 
wat je wilt en nodig hebt. Wil je een goede 
bodembedekker, dan moet je snipperen. Dat is 
overigens ook heel goed voor de bodem. Het 
onkruid blijft eronder, de grond spoelt niet uit 
bij zware regenval en de vochthuishouding is 
beter gereguleerd bij hitte. Ook ontstaat er een 
gezond micro-organisch bodemleven.’

Nieuwe serie GTS1300
Onlangs presenteerde De Wild de nieuwste 
serie versnipperaars. Robert: ‘Dit is de vijfde 
serie in tien jaar. Dat toont wel aan dat we niet 
stilzitten en blijven ontwikkelen. Uit de markt 
krijg je vragen om specifieke verbeteringen 
en die hebben we toegepast. Het trechtersy-
steem voldoet nog steeds aan de norm van 

1,10 meter, maar is omlaag gebracht, zodat 
de invoer eenvoudiger is. De versnipperaars 
hebben nu twee steunen, waardoor de sta-
biliteit nog groter is. Het is mogelijk om de 
machine met sjorbanden vast te zetten en het 
demonteren van de trechters en het onder-
houd zijn eenvoudiger geworden. Ondanks al 
deze aanpassingen is de prijs gelijk gebleven. 
De nieuwste versie is ook compact, slechts 77 
centimeter breed. Deze machines zijn gecerti-

De Wild BV uit Roosendaal ontwikkelde zo’n vijftien jaar geleden het merk GTM. Inmiddels heeft het 

bedrijf een fabriek in China met veertig medewerkers, waar onder veel meer ook vijftien 

verschillende hakselaars worden geproduceerd. ‘Zojuist is van een aantal machines de vijfde serie 

gepresenteerd’, vertelt Robert Bleeker van De Wild. ‘Wat ons betreft, is deze nagenoeg perfect.’

Auteur: Heidi Peters

Het verschil ervaar je 
bij een ongeval

De Wild BV bestaat inmiddels vijftig jaar. 
Sinds 2008 heeft het bedrijf een eigen 
productiefabriek in China, waar veertig 
mensen werken onder Nederlandse lei-
ding. De merknaam GTM voert De Wild 
sinds ongeveer vijftien jaar. In Roosendaal 
werken vijfentwintig mensen, onder wie 
twee Chinezen, zodat de afstemming en 
het overleg goed georganiseerd zijn. De 
voorheen handelsonderneming is in 1969 
opgericht door Joseph de Wild en wordt 
nu voortgezet door zijn dochter Christina 
de Wild. Energieneutraliteit, duurzaam-
heid en veiligheid zijn grote thema’s in de 
bedrijfsontwikkeling en -cultuur.

GTM-hakselaars als enige EN-genormeerd
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ficeerd door Tüv Rheinland, waardoor we kun-
nen aantonen dat de machines voldoen aan de 
NEN-EN13525:5002+A2:2009-normering voor 
de bosbouw.’

Unieke EN-normering
‘Iedereen heeft het over de CE-norm of CE-keur 
waaraan zijn machine voldoet. Maar dat zegt 
niet zoveel’, legt Robert uit. ‘CE is geen keur-
merk, maar een verklaring die je moet kunnen 

overhandigen wan-
neer je een machine 

in de EU maakt of 

invoert. In die verklaring staat dat je machine 
veilig is. Daarnaast is er de EN-norm. Dit is een 

veiligheidsnorm, waarvoor je de 
machine moet laten keuren. 

Dit kost ongeveer 
€ 10.000 per machine. Wij 

hebben onze machines laten 
keuren bij Tüv Rheinland en 

ze voldoen aan de EN-norm 
voor de bosbouw. Wat dat 

uitmaakt? Nou, dat maakt uit 
wanneer er een ongeval plaats-

vindt. Heeft een machine alleen 
een CE-verklaring en er gebeurt 

een ongeval, dan ligt de bewijslast 
bij de leverancier. De rechter vraagt 

dan waarom bij jouw machine een 
dergelijk ongeval mogelijk is. Voldoet 

je machine aan de EN-normering en je 
hebt de machine laten certificeren, dan 

ligt de bewijslast bij de gebruiker: hoe 
heb je de machine gebruikt waardoor dit 

ongeval kon gebeuren? Dit is een belangrijk 
verschil, wat ook voor de verzekering een heel 
ander uitgangspunt geeft!’

Veilig werken
De meest voorkomende ongevallen met ver-
snipperaars en hakselaars gebeuren doordat 
mensen met hun hand of voet bij de messen 
kunnen komen. Bij de invoertrechters van de 
GTM-houtversnipperaars is dit niet mogelijk. De 
invoer is verlaagd, maar heeft nog steeds een 
afstand van 1,10 meter tot de rotor. Wanneer de 
trechter van de machine eraf is, bijvoorbeeld bij 

onderhoud, dan kan en mag de motor 
niet starten. Hier zit een blokkade op.

13 en 15 pk, Mitsubishi en 
Loncin
De nieuwste GTS1300-reeks 
bestaat uit de GTS1300G, de 
elektrisch startende GTS1300G-e, 
beide met een 13 pk Loncin-

motor, de GTS1300M met een 
13 pk Mitsubishi-motor en dan 

nog twee machines met een 15 pk 
Loncin-motor: de GTS1300G 15PK en 

de GTS1300G-e 15PK. Daarnaast zijn er 
nog andere types, zoals rupsband-aange-

dreven machines. De genoemde versnip-
peraars hebben allemaal een doorvoerca-

paciteit van 10 centimeter. ‘Bij de keuze voor 
een machine moet je er rekening mee houden 

hoeveel je hem gebruikt. Een Mitsubishi-motor 
vraagt een grotere investering en gaat langer 

mee. Vraag je af of je zo’n groot aantal uren wel 
nodig hebt in je werk’, adviseert Robert. ‘Mijn 
persoonlijke favoriet is de GTS1300G 15PK met 
een Loncin-motor. Die 2 pk verschil merk je. Het 
is een fijne krachtige machine.’

Dertig centimeter is genoeg
De machines van GTM hebben een maximale 
doorvoer van 10 centimeter op een 30 centime-
ter brede rotor. ‘Dat is voldoende’, zegt Robert. 
‘Op deze manier kunnen de takken maar één 
kant op en voorkom je dat ze horizontaal 
getrokken worden en alsnog in de lengte 
gesneden worden. De snelheid van het snij-
den en daarmee de capaciteit van de machine 
wordt bepaald door de hoeken en de stand van 
de messen, niet door een extra brede rotor.’

De GTM-versnipperaars zijn te bewonderen 
in stand 613 van de Groene Sector Vakbeurs 
in Hardenberg.
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De invoer is 
verlaagd, maar 
heeft nog steeds 
een afstand van 
1,10 meter tot 
de rotor

De elektrisch startende GTS1300G-e

De GTS1300M met een 13 pk Mitsubishi-motor
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