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OVER ONS

Landschappen hansformeren...
één versnipperaar tegelijk
Sinds 1980 is Hansa Products de specialist in het ontwikkelen en fabriceren van hoogwaardige
versnipperingsapparatuur. We gaan inmiddels lang genoeg mee om te kunnen stellen dat we
versnipperaars door en door kennen - we hebben immers meer dan 33.000 versnipperaars
gebouwd en verkocht - maar innovatie draait niet alleen om het herhalen van wat we weten,
maar om ruimdenkend te blijven. Daarom richten we er ons niet op om iedere dag dezelfde
versnipperaars te maken, maar om ieder ontwerp voortdurend te verbeteren.
We zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om een betere versnipper-ervaring te kunnen
bieden. Ons doel is om producten te maken die je helpen om je landschap te ‘vormen’ en sneller,
beter en veiliger te werken dan ooit tevoren.

Erfgoed van Hansa

Een verschil maken

Hansa is opgericht door Manfred, nu wordt de volgende
generatie geleid door zoon Martin, die de vindingrijkheid
van zijn vader heeft. Martin groeide op naast Hansa en
ontwikkelde een passie voor techniek. En nadat hij in
de voetsporen van zijn vader was getreden toen hij zijn
ingenieursdiploma behaalde, ging hij in 2002 officieel werken
bij Hansa, maar hij is sinds dag één al betrokken bij Hansa.

Als eigenaar en directeur van de tweede generatie heeft
Martin de groei van Hansa van dichtbij mee kunnen maken
en kwam hij erachter dat veel van Hansa’s beste innovaties
voortkwamen uit het luisteren naar klanten. Daarom vinden
we het bij Hansa enorm belangrijk om ervoor te zorgen dat
iedereen in de Hansa-familie - inclusief personeel en klanten
- een verschil maakt. Tot op de dag van vandaag zet het
ontwerpteam zich in om feedback van klanten te betrekken bij
ieder ontwerp van Hansa.

Betrouwbaar met lange levensduur
Of het nou om een gehuurde machine, een persoonlijke
aankoop of een zakelijke investering gaat, wij geloven in het
bieden van de beste versnipper-ervaring. Daarom worden
onze versnipperaars geleverd met een lange garantie en
bieden wij voordurende ondersteuning zodat je een leven
lang kunt versnipperen. Als bewijs van de trots die onze
klanten voelen voor hun versnipperaars, hebben we veel
oude gebruikers ontmoet die van hun ‘Hansa’ houden en in
de loop der jaren hebben wij veel geweldige succesverhalen
te horen gekregen.
En zo is het vakmanschap en de kwaliteit van onze machines
ook, en we kunnen nog steeds werkende units vinden van
versnipperaars van oudere modellen die meer dan 40 jaar
geleden door Hansa zijn gemaakt.
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Trots op je werk
“Hoe trots we ook zijn op de versnipperaars die we maken, we
weten dat ze zich moeten bewijzen wanneer jij ze gebruikt.
Dus of je nou jouw eigen tuin aan het onderhouden bent, of
als tuinarchitect, professionele boomverzorger of andere
commerciële gebruiker werkt, onze versnipperaars zijn
allemaal ontworpen om zwaar werk leuk te maken. Het gaat
er niet alleen om dat de klus geklaard wordt, maar ook om
de ervaring om het goed te doen en beter te doen - minder
tijd, minder mensen en minder uitvaltijd. Onze klanten zijn
mensen zoals wij, mensen die trots zijn op hun werk en
waardering hebben voor goed uitgevoerd werk.”

Scherpere productie

Duurzame ambitie

Omdat we specialisten zijn in versnipperaars, weten we dat
we een superieur product moeten aanbieden zodat we ervoor
kunnen zorgen dat we concurrerend blijven voor fabrikanten
van massamachines. Daarom heeft iedere machine van ons
een uniek ontwerp dat in de loop der jaren is ontwikkeld
dankzij onze praktijkervaring.

Wij zijn een ambitieus team, dat Hansa graag wil laten
groeien, op een duurzame manier. Ookal genieten
onze klanten van onze versnipperaars, vanwege de
lange levensduur van onze producten kunnen we niet
alleen rekenen op herhaalaankopen. In plaats van de
productkwaliteit te verminderen, betekent Hansa’s
benadering van duurzame groei dat onze export groeit,
zodat meer mensen kunnen genieten van de allerbeste
versnipperaars die wij maar kunnen leveren - zonder
compromissen.

We maken gebruik van de nieuwste productietechnologieën
in onze machinebouw en productie, waaronder:
• Solidworks 3D-ontwerp
• CNC-bewerking
• Lasersnijden
• CNC-vouwen
• Robotlassen
• En eigen poedercoatfaciliteiten
Onze toewijding aan productiekwaliteit helpt ons om ons
te kunnen onderscheiden van andere bedrijven en om een
ongeëvenaarde duurzame afwerking te kunnen bieden.

Wij geloven ook in ecologische duurzaamheid. Onze
versnipperaars zijn gebouwd om zo efficiënt mogelijk
te zijn, waarbij er minder brandstof wordt gebruikt, met
motoren van topkwaliteit en afgewerkt met een niet-giftige
coating. Er zullen altijd mensen zijn die liever hout hakken
en verbranden, maar de meeste klanten van ons kiezen er
ook voor om hun houtsnippers opnieuw te gebruiken om hun
omgeving te verrijken. Of het nou draait om compostering,
onkruidbestrijding, vochtretentie of volumevermindering,
bodembedekking wordt gebruikt als een haalbaar alternatief
voor het verminderen van koolstof door transport of
verbranding, voor een maatschappelijk verantwoorde aanpak
waarmee je een landschap meer waarde geeft.
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ZELFINVOER
De parachute is ontworpen met de
gebruiker in het achterhoofd. De
parachute heeft een grote opening
(voorsnijden is niet nodig!) en staat
op een comfortabele werkhoogte
onder een hoek om het meeste uit zijn
zelfinvoer te kunnen halen.

DUURZAME AFWERKING
Hansa versnipperaarhuizen zijn
gemaakt van massief 5mm &
10mm staal. Alle oppervlakken
zijn media gestraald voordat de
poedercoating is aangebracht
voor volledige hechting.

EENVOUDIGE TOEGANG
Verstoppingen komen
bijna nooit voor, maar
als je de behuizing of
toegangsmessen moet
reinigen voor onderhoud,
dan is de versnipperaar
zo ontworpen dat je de
machine eenvoudig &
veilig kunt open maken.
SCHERP SNIJDEN
De snijmessen snijden
het materiaal met een
schaarachtige beweging
tegen een verstelbaar
gehard aambeeld.

DIRECTE ONTLADING
Dankzij de trekkende rotor kan
de grondbedekking rechtstreeks
uit de uitlaat stromen. Verzamel
in een optionele zak, strooi
rechtstreeks op de grond of voor
modellen met een hoge uitlaat rechtstreeks in een aanhanger of
naar een voorraad.

ZACHTE START
Eenvoudig starten met
softstarttechnologie
- opwindhendel om de
riemaandrijving tussen
motor en rotor te gebruiken
voor een soepele werking en
bescherming van je motor
tegen schokbelastingen.

Standaardeigenschappen
LEVENSSTIJL
WENDBAAR
Het uitgebalanceerde ontwerp met
ingebouwde handgrepen, luchtbanden, een
laag zwaartepunt en optionele trekhaken
zorgt ervoor dat onze versnipperaars
eenvoudig verplaatst kunnen worden.
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KWALITEITSMOTOREN
We gebruiken originele Honda
NZ-goedgekeurde motoren voor onze
benzineversnipperaars.

EIGENSCHAPPEN

KWALITEITSMOTOREN
We gebruiken originele Honda NZgoedgekeurde motoren voor onze
benzineversnipperaars.

EENVOUDIGE START
Automatische aanlooptechnologie
met eenvoudige start riemaandrijving tussen motor
en rotor zodat de motor soepel
loopt en het beschermt je motor
tegen schokbelastingen en is
automatisch gespannen.

270° - ONTLADING
270 graden draaibare uitlaatgoot
- de ultieme afvoerregeling voor
grondbedekking.

BREDE INVOER
Brede invoeropening uitstekend geschikt voor
bladeren, borstelachtig
materiaal en gevorkte
takken, waardoor er minder
zaagwerk nodig is.
DUURZAME AFWERKING
Commerciële
versnipperaarhuizen zijn
gemaakt van massief 10mm
staal. Alle oppervlakken
worden voor het poedercoaten
met media gestraald voor een
volledige hechting.

HYDRAULISCHE INVOER
Hoogwaardige hydraulische
componenten, enkele
invoerroller met een geweldig
voedingsvermogen.

Standaardeigenschappen
COMMERCIEEL
ULTIEME CONTROLE
De autofeed-controller houdt het
motortoerental in de gaten en regelt de
invoer. Ingebouwde urenteller.

TRANSPORT
Compact en wendbaar - licht
gewicht, capaciteit en vermogen,
goed uitgebalanceerd met een laag
zwaartepunt.
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C3

€1.120,00
incl. BTW

De meest robuuste en gebruiksvriendelijke elektrische
versnipperaar die je maar kunt vinden. Ideaal voor
hoveniers met tuinen in de voorsteden, het hele jaar door
handig bij het snoeien in de winter, het bewerken in de
lente of het trimmen in de zomer - sluit de machine aan,
zet hem aan en begin met versnipperen. Gemaakt van
staal dat een leven lang meegaat!

Toepassing

Specificaties
55
kg

max

40
mm

Optie
ELEKTRISCH

2pk
Tas

Voorstedelijk

€1.730,00
incl. BTW

C4
Deze solide, lichtgewicht versnipperaar voldoet aan
alle eisen van de moestuin - inclusief vezelmaterialen.
Eenvoudig te starten, door een enkele inlaatgoot in te
voeren en aan de zijkant te lossen met een zakoptie,
zodat je eigendommen er prachtig uitzien.

Toepassing

Specificaties
66
kg

Voorstedelijk
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max

50
mm

Optie
BENZINE

5.5pk
Tas

LEVENSSTIJL PRODUCTLIJN

C7

€2.550,00
incl. BTW

Het ultieme wapen als het draait om het efficiënt
onderhouden van je kleine boerderij. Alles kleiner snijden is
niet nodig omdat takken eenvoudig door de grote inlaatgoot
kunnen stromen. Het momentum binnen de vrijdragende
maaischijf zorgt voor een sterke diepgang om hoog op een
stapel of trailer te kunnen lossen.

Toepassing

Specificaties
95
kg

Grote Tuin

max

70
mm

Optie
BENZINE

6.5pk
Trekhaak

€5.090,00
incl. BTW

C13
Grondbezitters, eigenaren van arealen en
hoveniers hoeven niet verder te zoeken.
Het eenvoudige inschakelsysteem van deze
versnipperaar en de efficiënte zelfinvoeractie
zorgen ervoor dat hard werk eenvoudig wordt.
Onderhoud kost geen moeite met eenvoudige
toegang tot de messen.

Toepassing

Specificaties
202
kg

max

90
mm

BENZINE

13pk

Kleine boerderij
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LEVENSSTIJL PRODUCTLIJN

C13

€4.070,00
incl. BTW

PTO-AANGEDREVEN
Grondbezitters en eigenaren van boomgaarden
hoeven niet verder te zoeken. Koppel deze
versnipperaar eenvoudig aan je
540 RPM PTO en je hebt een machine die dezelfde
mogelijkheden heeft als het motoraangedreven
equivalent. Onderhoud kost geen moeite met
eenvoudige toegang tot de messen. Geschikt voor
iedere kleine tractor van 17 - 45PK.

Toepassing

Specificaties
191
kg

Kleine boerderij

Eigenschap

max

90
mm

PTO-Aangedreven

C16

C

€7.120,00
incl. BTW

COMPACT
Een ideale machine voor aannemers van
tuinonderhoud en grotere kleine boerderij.
De compactste maar ook krachtigste
versnipperaar die je maar kunt vinden,
en de machine past door een standaard
deuropening. Dankzij het compacte ontwerp
kan het eenvoudig worden vervoerd en
bediend in gebieden waar toegang beperkt
is.

Toepassing

Specificaties
237
kg

Semi-commercieel
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max

110
mm

16pk

650
mm

BENZINE

COMMERCIËLE PRODUCTLIJN

C21

€6.100,00
incl. BTW

PTO-AANGEDREVEN
Deze machine is wereldklasse en is de grootste
versnipperaar van de zelfaanzuigende opties
voor zwaartekracht van Hansa en beschikt
over een extreem zware snijschijf waarmee dit
apparaat aan strenge behoeften van de meest
veeleisende bestuurder voldoet. Het beste is om
dit apparaat te koppelen aan een tractor tussen
20 - 55 PK, en de inlaatgoot is specifiek gevormd
om de invoer van zwaardere takken en bossig
gebladerte te kunnen ondersteunen.

Toepassing

Specificaties
295
kg

Commercieel

Eigenschap

max

130
mm

PTO-Aangedreven

C21

Prijs op
aanvraag

STANDAARD
Deze machine is wereldklasse en is de grootste
versnipperaar van de zelfaanzuigende opties voor
zwaartekracht van Hansa en beschikt over een
extreem zware snijschijf waarmee dit apparaat
aan strenge behoeften van de meest veeleisende
bestuurder voldoet. De elektrisch gestarte V-twinmotor maakt het starten heel eenvoudig en de
inlaatgoot is speciaal gevormd om te helpen bij het
invoeren van zwaardere takken en bossig gebladerte.

Specificaties

Toepassing
407
kg

Commercieel

max

130
mm

Eigenschap
BENZINE

21pk
Wegsleepbaar

Elektrisch
te starten
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COMMERCIËLE PRODUCTLIJN

C27

Prijs op
aanvraag

Als wendbaarheid en veelzijdigheid belangrijk voor
je zijn, dan voldoet deze versnipperaar aan jouw
criteria. De 360 graden draaischijf zorgt ervoor
dat het mogelijk is om vanuit iedere richting in te
voeren, terwijl het nog steeds gekoppeld is en in je
sleepvoertuig wordt gelost.

Specificaties

Toepassing
960
kg

Commercieel
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max

160
mm

Eigenschap
BENZINE

25pk
Wegsleepbaar Gemonteerde
Draaitafel

TECHNISCHE SPECIFICATIES

LEVENSSTIJL
C3e

C4

C7

C13

C16C

Max. versnippercapaciteit

40 mm

50 mm

70 mm

90 mm

110 mm

Motor

Elektrisch

Honda GP160

Honda GX200

Honda GX390

B&S Vanguard

Maximale Kracht

2 PK/1,5 kW

5,5 PK/4,1 kW

6,5 PK/4,8 kW

13 PK/9,5 kW

16 PK/11,8 kW

Brandstof

Elektrisch

Benzine

Benzine

Benzine

Benzine

Grootte van de brandstoftank

Eenfasig 230 V

3,1 l

3,1 l

6l

8l

Startsysteem

Drukknop

Terugslag

Terugslag

Terugslag

Terugslag

Grootte van de inlaatgoot

100 x 130 mm

100 x 130 mm

130 x 150 mm

170 x 220 mm

170 x 220 mm

Aantal messen

1

1

2

2

2

Mesgrootte

110 x 42 x 6 mm

110 x 42 x 6 mm

110 x 42 x 9 mm

200 x 58 x 10 mm

200 x 58 x 10 mm

Mesmateriaal

A8 gemodificeerd gereedschapsstaal

Afmetingen snijschijf

286 x 6 mm

286 x 6 mm

400 x 10 mm

560 x 12 mm

560 x 20 mm

Gewicht snijschijf

4,3 kg

4,5 kg

12,5 kg

36 kg

50 kg

Snelheid snijschijf

2.820 RPM

3.600 RPM

2.850 RPM

2.000 RPM

2.000 RPM

Riemaandrijving

N.v.t.

Enkel

Dubbel

Dubbel

Dubbel

Zelfinvoer

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Wielen

200 mm solide

250 mm solide

Afmetingen (l x b x h)
Gewicht

1.095 x 550
x 1.335 mm
55 kg

1.220 x 600
x 1.325 mm
66 kg

270 mm
pneumatisch
1.180 x 820
x 1.255 mm
95 kg

400 mm
pneumatisch
1.450 x 930
x 1.490 mm
202 kg

400 mm
pneumatisch
1.345 x 650
x 1.635 mm
237 kg

Hoogte uitlaatgoot

410 mm

410 mm

825 mm

1400 mm

1485 mm

Type uitlaatgoot

Vast

Vast

Deflector

270° wartel

270° wartel

COMMERCIEEL

PTO
C21

C13PTO

C27

C21PTO

90 mm

130 mm

Max. versnippercapaciteit

130 mm

160 mm

Max. versnippercapaciteit

Motor

Honda GX630

Honda iGX800 EFI

Snelheid aandrijfas

PTO 540 RPM

PTO 540 RPM
20–55 PK/
15–40 kW
200 x 285 mm

Maximale Kracht

21 PK/15,5 kW

25 PK/18,8 kW

Tractor vermogen

Brandstof

Benzine

Benzine

Afmeting inlaatopening

17–45 PK/
12,5–33 kW
170 x 220 mm

Grootte van de brandstoftank 11 l

23 l

Aantal messen

2

2

Afmeting hydraulische tank

N.v.t.

20 l

Mesgrootte

200 x 58 x 10 mm

200 x 80 x 12 mm

Startsysteem

Electric

Electric

Mesmateriaal

A8 gemodificeerd gereedschapsstaal

Grootte van de inlaatgoot

200 x 285 mm

330 x 178 mm

Afmetingen snijschijf

560 x 12 mm

650 x 20 mm

Aantal messen

2

2 (reversibel)

Gewicht snijschijf

36 kg

80 kg

Mesgrootte

200 x 80 x 12 mm

200 x 116 x 16 mm

Snelheid snijschijf

1.530 RPM

1.530 RPM

Mesmateriaal

A8 gemodificeerd gereedschapsstaal

Zelfinvoer

Ja

Ja

Afmetingen snijschijf

650 x 20 mm

650 x 20 mm

Afmetingen (l x b x h)

Gewicht snijschijf

80 kg

81 kg

Snelheid snijschijf

1.800 RPM

1.800 RPM

Gewicht

1.175 x 820
x 1.535mm
191 kg

1.395 x 990
x 1.945mm
295 kg

Riemaandrijving

Twin

3 x B-sectie

Hoogte uitlaatgoot

1.450 mm

1.945 mm

Diameter doorvoer

N.v.t.

220 mm doorvoer

Type uitlaatgoot

270° wartel

270° wartel

Wielen

12 ” velg

Afmetingen (l x b x h)

2.440 x 1.360
x 1.885 mm

13 ” velg
(laag profiel)
3.455 x 1.605
x 2.190 mm

Gewicht

407 kg

960 kg

Hoogte uitlaatgoot

1.885 mm

2.190 mm

Type uitlaatgoot

270° wartel

360° wartel

HANSA EUROPA - Steven Milburn
tel:

+49-1525-6525048

e-mail:

info@hansaproducts.de

NIEUW-ZEELAND - Hoofdkantoor
Hansa Products Ltd - 57 Te Kowhai Road East,
Northgate, Hamilton 3200, New Zealand
tel: +64 7 849 4749 e-mail: info@hansaproducts.co.nz

hansaproducts.com
Hansa Products heeft een beleid van voortdurende verbetering. Daarom kunnen specificaties zonder kennisgeving gewijzigd
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