
Als gedreven tuinliefhebber weet u dat er bij het versnipperen zelden alleen hout moet verwerkt worden. Naast vooral hout in de winter, geeft de 
herfst veel bladrijk en vochtig materiaal om te verwerken. In de lente krijgt u te maken met de meest uiteenlopende soorten groenafval: van bloesems, 
hagescheersel, tot alle andere vochtig en volumineus groenafval die voortkomt uit het opruimen van de tuin. Ook in de zomer brengt het vormsnoeien van 
hagen en dergelijke een veelvoud aan hout en bladrijk afval met zich mee.

Bij de aankoop van een versnipperaar bent u dus op zoek naar een machine die een diversiteit aan groenafval kan verwerken. Daarnaast wilt u ook geen 
tijd verliezen met het scheiden van takken en bladeren vooraleer u aan de slag kan. Een tweede vereiste is bij gevolg een versnipperaar die alles door één 
invoertrechter kan verwerken, zonder risico op verstopping.

De Eliet versnipperaars zijn uniek omdat ze werken volgens het gepatenteerde Hakbijlprincipe™. Net zoals een kliefbijl hakken de messen volgens de 
vezelrichting op het hout in. Het open messensysteem laat toe dat grote volumes klein onregelmatig afval gretig binnen getrokken worden, ook mede 
doordat de volledige breedte van de machine gebruikt wordt. Dit maakt de ELIET versnipperaars zowat voor alle toepassingen inzetbaar.

Door de integratie van een blaasturbine in het ontwerp van de nieuwe Minor 4S  & Major 4S, profi teert de machine van een aanzuigeffect via de 
invoertrechter. De turbine creëert een soort van vacuümeffect die de snippers in de versnipperkamer binnen zuigt en uit de 270° draaibare blaaspijp 
blaast.  Zelfs als er niet versnipperd wordt, blijft dit turbo-versnippersysteem in werking waardoor verstopping quasi onmogelijk is en de turbine ook 
constant gereinigd wordt. 

Met de  nieuwe Eliet Minor & Major 4S wint u zowel tijd als geld: u kan alle soorten groenafval verwerken door 
één invoertrechter met een minimum aan inspanningen en een maximum aan rendement en bedrijfszekerheid. 

Verwerkt alle soorten groenafval via één invoertrechter

NIEUW !

DE VIER-SEIZOENEN VERSNIPPERAAR

NIEUW !

ELIET MAJOR 4SELIET MINOR 4S

blaaspijp met aanzuigeffect
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HAKBIJLprincipe ™ HAKBIJLprincipe ™ 

TECHNISCHE FICHE
MINOR 4 S MAJOR 4 S

Afmetingen (LxBxH) 1510 x 490 x 1160 mm 1550 x 620 x 1270 mm

Gewicht 92 kg 135 kg

Urenteller ja ja

DESIGNMINOR 4 S MAJOR 4 S
Motorkeuze 5,5 pk elect. 380 V/3 9 pk Honda GX270

6 pk Honda GC190 9 pk Subaru EX27

6,5 pk B&S Vanguard 10 pk B&S Vanguard

6,5 pk Honda GX200

Capaciteit 45 mm 55 mm

Rendement (kruiwagens/u.) 16 24

Versnippertechnologie Eliet Hakbijlprincipe™ 4S Eliet Hakbijlprincipe™ 4S

Aantal hakbewegingen/min. 30.000 50.000

Messen 12 HS staal (omkeerbaar) 20 HS staal (omkeerbaar)

Transmissie V-riem Gates Guard Power 
XPA 1600

V-riem Gates Guard Power 
XPA 1600

Invoeropening 190 x 250 mm 245 x 250 mm

Invoerhoogte 930 mm 1030 mm

Schoepenwiel Ø 320 mm 320 mm

Turbine Ø / B 320 x 100 mm 320 x 120 mm

Blaaspijp draaibaar 90° - 180° - 270° 90° - 180° - 270°

Blaasklep regelbaar ja ja

Uitblaashoogte 1100 mm 1160 mm

Chassis staalplaat 2,5 - 3 mm staalplaat 2,5 - 3 mm

Wielen 4.00 x 4 4.80 x 4

Geluidsvermogen Lw(A) 110 dB(A) 112 dB(A)

PERFORMANTIE

OPTIES

Het slijpen en of vervangen van de 
messen doet u in geen tijd door 
het eenvoudig losdraaien van de 
sterschroef en het uithaken van de 
sluitplaat.


