Versnipperaars
voor particulier gebruik

Maestro Country
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Maestro City

Minor 4S

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.”

HAKBIJLprincipe ™

HAKBIJLprincipe ™

ELIET HakbijlprincipeTM

BioTechTM snippers

ELIET ontwikkelde en patenteerde een uniek versnippersysteem,
het Hakbijlprincipe™. Net zoals een kliefbijl hakken de messen
volgens de vezelrichting op het hout in. Het groenafval wordt er
door een cyclus van splitten en snijden tot kleine snippers herleid.
Snippers krijgen hierdoor snelcomposterende eigenschappen.

Door het snijproces volgens het
HakbijlprincipeTM, worden de snippers
intens gekneusd en uitgerafeld.
Deze BioTechTM snippers hebben
hierdoor een gunstig 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.

Grote troef van dit ELIET ‘Hakbijlprincipe™’ blijft het geringe
vermogen die het vraagt om hout te versnipperen. Hout laat
zich gemakkelijker snijden in de vezelrichting, waarop dit
versnippersysteem gretig inspeelt. Als gevolg halen ELIET
versnipperaars betere prestaties uit een kleiner motorvermogen.
Dit brengt een lager verbruik en minder lawaai met zich mee.

De ELIET Minor & Major 4S (4 seizoenen) werken volgens het HakbijlprincipeTM, voorzien
van het Turbo DischargeTM snipperafvoer systeem. Deze zuigturbine creëert een soort
vacuümeffect die het groenafval in de versnipperaar naar binnen zuigt en daarna de
snippers via een draaibare blaaspijp wegblaast. De permanente luchtstroom van deze
turbogenerator reinigt permanent het systeem zodat verstopping quasi onmogelijk is.

ELIET EUROPE NV
WWW.ELIET.EU

VIND EEN DEALER IN JE BUURT
OP WWW.ELIET.EU

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
resultaten, en dat alles op maat gemaakt voor de professional en de veeleisende particuliere gebruiker.
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6 kruiwagens

takdikte

Motor

snippers/uur

ø 35 mm

8-10 kruiwagens

takdikte

snippers/uur

230 V/ 1~ (2500 W)

230 V/1~ 3000 W (NEO2) - 380 V/3~ 3500 W (NEO3)

Invoerhoogte

1140 mm

1390 mm

Opvangzak

40 liter

40 liter

Riemaandrijving

direct

direct

700 x 600 x 1230 mm (bij opbergen: 600 x 600 x 750 mm)

800 x 600 x 1470 mm (bij opbergen: 800 x 600 x 1000 mm)

Afmetingen (L x B x H)
Gewicht

40 kg

MAESTRO CITY
ø 40 mm

10 kruiwagens

takdikte

snippers/uur

5,5 pk B&S XR 750 (160cc) - 5,5 pk elekt. 380V/4000 W
4 pk elekt. 230 V/3000 W NIEUW!
1050 mm
60 liter
direct
1360 x 650 x 1260 mm (opbergafm.: 740 x 650 x 910 mm)

43 kg

63 kg
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Major 4S

scan
me

MAESTRO COUNTRY
ø 45 mm

14 kruiwagens

takdikte

snippers/uur

MINOR 4S
ø 45 mm

MAJOR 4S

16 kruiwagens

takdikte

snippers/uur

ø 55 mm

24 kruiwagens

takdikte

snippers/uur

6,5 pk B&S XR 950 (208cc)
5,5 pk elekt. 380V/4000 W

5,5 pk elekt. 380V/4000 W - 6,0 pk Honda GP200
6,5 pk B&S Vanguard - 6,5 pk Honda GX200

Aftakas / 9,0 pk Honda GX270
9 pk Subaru EX27

Invoerhoogte

1200 mm

915 mm

890 mm

Opvangzak

80 liter

-

-

Motor

Riemaandrijving
Afmetingen (L x B x H)
Gewicht

direct

V-riem XPA 1600

V-riem XPA 1600

1360 x 650 x 1400 mm (opbergafm.: 740 x 650 x 1050 mm)

1510 x 490 x 1160 mm

1550 x 620 x 1270 mm

63 kg

92 kg

135 kg

ELIET Europe NV

Imp. Nederland - Stierman De Leeuw B.V

Diesveldstraat 2
8553 Otegem, BELGIË
Tel. +32 (0) 56 77 70 88
Fax. +32 (0) 56 77 52 13

Woudhuizermark 79,
7325 AC Apeldoorn, NEDERLAND
Tel. +31 (0) 575 – 59 99 99
Fax +31 (0) 575 – 59 99 89

info@eliet.eu
www.eliet.eu

info@stiermandeleeuw.nl
www.stiermandeleeuw.nl

Uw erkende
ELIET dealer:

www.eliet.eu

Technische wijzigingen en zet- en drukfouten voorbehouden.

ø 30 mm

NEO2 & NEO3

BZ 1050 00001

Neo2 & Neo3
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