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Wesselings Hoveniersbedrijf uit Uithoorn heeft nu 
twee accuheggenscharen, zes motorheggen- 
scharen en twee motorstokheggenscharen. 
Eigenaar Ronald Wesselings zou graag volledig 
overstappen op accugereedschap, maar die wens 
wordt getemperd door de prijs-kwaliteit- 
verhouding van de machines; het vermogen van 
accugedragen machines voldoet vooralsnog niet 
aan de verwachting.

De vier medewerkers die de Raptor-schaar test-
ten, schreven hun bevindingen op. De positieve 
punten die genoemd werden: het lichte gewicht, 
de goede wendbaarheid en de prettige ligging in 
de hand. Verder gaven de medewerkers aan dat 
het fijn zou zijn als er op het uiteinde van de schaar 
een stootstuk zou zitten, zodat hij niet beschadigd 
raakt wanneer hij de grond raakt, bijvoorbeeld als 
de gebruiker de schaar laat zakken om het snoeisel 

van de heg te schuiven. Daarnaast is oplettendheid 
met de kabel gewenst – al geldt dat uiteraard voor 
elk apparaat met snoer.

Net als bij eerdere ervaringen met accugereed-
schap zou het hoveniersbedrijf ook bij de Zanon 
graag meer vermogen zien. ‘De Zanon snijdt 
lekker, maar het snijvlak is niet hetzelfde als met 
een benzineschaar. Er is overigens een verschil in 
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waardering tussen de jongere en de wat oudere 
medewerkers. De jongere garde gaat voor veel 
vermogen. Maar ik heb ook een medewerker van 
57 in dienst, die het juist geweldig vond om met 
de zaag te werken: fijn qua geluid, geen dampen 
en meteen startbaar.’ De accuheggenscharen die 
Wesselings nu heeft, zijn van Stihl. Eerder testte het 
bedrijf nog een schaar in verband met de aanschaf 
van een extra exemplaar van dit merk, maar ook 
die miste het vermogen voor dikkere takken. 

Twee keer per jaar organiseert Wesselings een 
toolbox meeting om gezamenlijk investeringen te 
bespreken. Het team is nog niet overtuigd van het 
nut om grotendeels over te stappen op accu.  
‘In mijn vrije tijd gebruik ik áltijd accu, maar ik hoef 
er ook geen hele dag mee te werken. De accu-
heggenschaar die we nu hebben, wordt wel elke 
dag gebruikt. Toch zijn we nog niet zo ver dat we 
bij elke nieuwe aanschaf voor accu gaan.  
Er worden wel enorme stappen gezet op dit 
gebied, dus het kan over een of twee jaar wel  

compleet anders zijn.’ Wel had Wesselings de 
schaar graag nog wat langer willen testen, zodat 
alle werknemers hem hadden kunnen uitprobe-
ren en een oordeel vellen. ‘Bovendien kan ik hem 
alleen vergelijken met de machines die we al heb-
ben en ik merk weinig verschil qua vorm en ver-
mogen met de Zanon. Ik vind het ook goed dat er 
meer concurrenten op de markt komen.’

Gemeentelijke dienst
De gemeente Leek heeft de heggenschaar enkele 
dagen gebruikt, samen met een accuhandsnoei-
schaar en -stokzaag van Zanon. De plantsoen-
dienst werkt al grotendeels met accugereedschap, 
waarbij gebruikgemaakt wordt van Stihl- en 
Pellenc-heggenscharen. De Zanon Raptor werd 
getest door een medewerker die vaak snoeit, 
vertelt opzichter groenvoorzieningen Siebe Jan 
Postema. Hij zou de schaar hebben ervaren als een 
goede machine, die qua prestatie gelijk is aan de 
scharen die al gebruikt worden. Postema zegt dat 
hij geen specifieke feedback heeft gekregen over 
het vermogen. 

‘De Raptor-heggenschaar deed zijn werk prima. 
Voor ons is het op dit moment geen meerwaarde 
om de schaar aan te schaffen. Maar ik kan me 
voorstellen dat dit een goede machine kan zijn 
als je nog weinig accu-apparatuur hebt.’ Vooral de 
handsnoeischaar en de stokzaag maakten indruk. 
Maar, zegt Postema, aanschaffen van nieuw  
materiaal is toch een hele stap.

Gewicht op de rug 
‘De kabel van deze machine is in enkele situaties 
inderdaad een lastig deel’, zegt Gerard Vels,  

vertegenwoordiger voor Nederland van Van Dyck. 
‘Uit de markt horen we dat een rugzak weleens  
lastig is, omdat mensen er soms mee blijven  
hangen, bijvoorbeeld als er in dichtere begroeiing 
gewerkt wordt. Dat geldt uiteraard voor rugge- 
dragen materiaal van welk merk dan ook. Daar 
staat tegenover dat je er lang mee kunt werken, 
omdat het gewicht zich op de rug bevindt. Bij 
langdurige klussen raden wij daarom een rug-
gedragen accu aan, en bij lastige situaties een accu 
die zich in de machine bevindt.’ 

Naar aanleiding van opmerkingen uit de markt 
worden er verbeteringen doorgevoerd. Zo zou 
de fabrikant werken aan een beschermstuk op 
de neus van de heggenschaar. Van Dyck wil het 
Zanon-materiaal de komende tijd nog vaker laten 
testen, vertelt Vels. ‘We merken dat het gebruiks-
gemak van de apparatuur een pluspunt is.  
De capaciteit zal steeds groter worden;  
de ontwikkelingen op dit gebied gaan erg snel.’ 
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TechnIsche specIfIcaTIes: 
RapTOR 600 en 700 
• Meslengte: resp. 60 en 75 centimeter
• Aandrijving: accu 50,4 V/700W
• Snelheid: regelbaar in vier standen: 1000, 
  1200, 1400 en 1600 tpm
• Bijzonderheden: het handvat is 90 graden 
  verstelbaar in beide richtingen, bijvoorbeeld 
  te gebruiken bij het snoeien van een 
  verticale haag, en de accu bevindt zich in 
  een harnas op de rug van de gebruiker.
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