VERSNIPPERAARS VOOR PARTICULIER GEBRUIK

Eliet versnipperaars:
versnipper beter, composteer beter

Deskundig snoeien houdt de planten, struiken en bomen in uw tuin gezond en krachtig.
Het groenafval dat daarbij wordt geproduceerd, is bovendien ook nog eens een waardevolle
bron van energie voor nieuw leven in uw tuin. De manier waarop groenafval versneden
wordt, heeft daarbij een sterke invloed op het vervolg van de afbraakcycli. Eliet heeft een
lijn van krachtige hakselaars, die snippers creëren met toegevoegde waarde voor de biologische kringloop. Als uitvinder van de mobiele versnipperaar ontwikkelde Eliet daarenboven
ook machines die overal inzetbaar zijn en met gemak tot op elke werkplek gereden kunnen
worden. Daarbij geldt al tientallen jaren het principe “Breng de machine naar het

hout en niet het hout naar de machine.”

Eliet
HakbijlprincipeTM
De messen van Eliet versnipperaars hakken net als miniatuur
kliefbijltjes op het groenafval in. Het
hout wordt hierbij in de vezelrichting
open gekliefd en afgesneden. Per minuut wordt deze cyclus
duizenden keren herhaald door het grote aantal messen.
Dit levert kleine uniforme snippers op, die perfect kunnen
dienen als mulchlaag voor de bodem of voor uw compostvat.

Ga voor meer info langs bij uw erkend Eliet verdeler
of surf naar www.eliet.eu

BioTechTM snippers
Door het snijproces volgens het HakbijlprincipeTM, worden
de snippers intens gekneusd en uitgerafeld. Deze BioTechTM
snippers hebben hierdoor een gunstige vezelstructuur die
sneller wordt afgebroken. Na het versnipperen bekomt u dus
een goed en luchtig mengsel met de juiste vochtigheidsgraad.
Zo dragen BioTechTM Chips bij tot een betere werking van uw
composteringssysteem.

ONTDEK ONS GAMMA VERSNIPPERAARS VOOR PARTICULIER GEBRUIK !
Eliet versnipperaars zijn uniek. Naast hun gepatenteerde HakbijlprincipeTM die zorgt voor uniforme, snelcomposterende
snippers, combineren deze machines een robuuste bouw met flexibiliteit en compactheid. Met de Eliet versnipperaars kiest u
kortom voor bedrijfszekerheid en gegarandeerde
g g
resultaten, en dat alles op maat gemaakt voor de professional en de
veeleisende particuliere gebruiker.
ker.

NEO
8 kruiwagens

Ø 30 mm

snippers/uur

takdikte

Motor
Aantal messen

6 omkeerbare RESISTTM messen

12 omkeerbare RESISTTM messen

50 liter

60 liter

50 liter

direct

direct

direct

600 x 600 x 1.230 mm (bij opbergen: 600 x 600 x 750 mm)

1.450 x 520 x 1.340 mm (bij opbergen: 760 x 520 x 550 mm)

600 x 600 x 1.470 mm (bij opbergen: 600 x 600 x 1.000 mm)

26 kg

32 kg

31 kg (NEO2) – 32 kg (NEO3)

MAESTRO
MA
AESTRO

MINOR

MAJOR

12 kruiwagens
snippers/uur

takdikte

Riemaandrijving
Afmetingen (LxBxH)
Gewicht

16 kruiwagens
snippers/uur

Ø 45 mm
takdikte

24 kruiwagens

Ø 55 mm

snippers/uur

takdikte

5,5 pk Drijfkracht 3 x 380 V
5,5 pk B&S Intek

5,5 pk Drijfkracht 380 V / 6,0 pk Honda GC190
6,5 pk B&S Intek Pro / 6,5 pk B&S Vanguard
6,5 pk Honda GX200

9,0 pk Honda GX270
10 pk B&S Vanguard

12 omkeerbare RESISTTM messen

12 omkeerbare HS staal messen

20 omkeerbare HS staal messen

125 liter

-

-

direct

V-riem XPA 1600

V-riem XPA 1600

1.450 x 520 x 1.340 mm (bij opbergen: 760 x 520 x 550 mm)

1.250 x 520 x 1.100 mm

1.290 x 630 x 1.280 mm

50 kg

65 kg

120 kg

uw Eliet dealer:

ELIET Europe nv
Diesveldstraat 2
B-8553 Otegem, België
Tel. +32 (0)56 77 70 88
Fax +32 (0)56 77 52 13
info@eliet.eu
www.eliet.eu

takdikte

12 omkeerbare RESISTTM messen

Ø 40 mm

Opvangzak

10/12 kruiwagens
snippers/uur

Ø 35 mm

230 V/1~ (NEO2), 380 V/3~ (NEO3)

Gewicht

Aantal messen

takdikte

4,0 pk Honda GC 135

Riemaandrijving

Motor

8 kruiwagens
snippers/uur

Ø 35 mm

NEO2 & NEO3

230 V/ 1~

Opvangzak
Afmetingen (LxBxH)

PRIMO

IMPORT NEDERLAND
De Leeuw O. Groentechniek bv
Hoopjesweg 48-50,
NL-8051 DC Hattem, Nederland
Tel. +31 384446160
Fax +31 384446358
info@odeleeuwgroentechniek.nl
www.odeleeuwgroentechniek.nl

