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Aangezien een van de thema’s de laatste 
trends op het gebied van hakselaars betrof, 
bevond Angenendt Tuin- en Parkmachines 
zich logischerwijs ook onder de aanwezigen. 
Angenendt uit het Gelderse Overasselt groeide 
de laatste jaren uit tot een belangrijke speler op 
het gebied van tuin- en parkmachines. Het is 
een familiebedrijf, dat momenteel wordt geleid 
door Wilbert en Machteld (zoon en dochter van 

oprichter Angenendt). Zowel particulieren als 
bedrijven, gemeentes en instellingen kunnen 
er terecht. Het brede assortiment biedt voor 
ieder groen vraagstuk een oplossing. Met het 
oog op de winter en het snoei, kap- en stron-
kenfreeswerk dat hoveniers en boomzorgers 
te wachten staat, presenteerde Angenendt zijn 
Hansa-hakselaars.

Hansa-hakselaars
Hansa Products bestaat sinds 1980 en zijn 
machines worden ontworpen en gefabriceerd 
in Hamilton, Nieuw-Zeeland. In de bijna veertig 
jaar van zijn bestaan ontwikkelde Hansa naar 
eigen ontwerp een kwalitatief hoogstaande 
productlijn hakselaars. De motoren die Hansa 
gebruikt, komen van gerenommeerde fabri-
kanten en worden binnen de garantietermijn 
gedekt door servicedealers in heel Europa. 
In de competitieve wereld van de tuinma-
chines blijft Hansa een unieke speler in het 
professionele segment, mede dankzij zijn 
jarenlange R&D-expertise. Angenendt Tuin- en 
Parkmachines is sinds 2013 importeur van 
Hansa- hakselaars voor Nederland en België. 
Bij de keuze voor Hansa was voor Wilbert en 
Machteld Angenendt niet alleen de kwaliteit 
van de machines bepalend, maar ook het solide 
partnership met Hansa Products. Steekwoorden 

bij de Hansa-machines zijn: krachtig, snel, com-
pact, onderhoudsvriendelijk en gebruiksvrien-
delijk. Hansa-machines onderscheiden zich 
verder door hun basale ontwerp zonder toeters 
en bellen, waardoor ze ook prijscompetitief 
kunnen zijn.

Hansa C7 voor snoeiafval tot 7 cm dikte
De Hansa C7 hakselt snoeiafval met een tak-
dikte tot 7 cm en is bedoeld voor hoveniers 
en particulieren. Het is een zwaar gebouwde 
machine met overmaat lagers/lagerhuizen 
en 20-30 mm dikke mestrommels voor meer 
centrifugale power, kortom extra pk's. De C7 
werkt zonder invoerwals en is dus zelfvoedend. 
Hoewel het een relatief kleine hakselaar is, 
hoeft het materiaal niet kort gemaakt te wor-
den voor de invoer, wat vaak het probleem is bij 
kleine hakselaars met een trage motor en kleine 
invoer. De Hansa C7 werkt met twee snijmes-
sen. De snijmessen drukken het snoeimateriaal 
tegen een verstelbaar tegenmes. De Hansa C7 
heeft een zeer efficiënt zelfvoedend systeem. 
Deze eigenschap komt voort uit het ontwerp 
van de rotor en de montage van de messen, 
waardoor er een zeer gebruiksvriendelijke 
machine is ontstaan. De massatraagheid die 
wordt verkregen door de grote rotorschijf, zorgt 
voor een hoge doorvoersnelheid en genoeg 

De Boom Innovatie Dag kende 24 oktober 

jongstleden zijn vijfde editie. Op het terrein van 
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luchtstroom om de snippers tot 4 m weg te 
blazen. Met een ontladingshoogte van 70 cm 
kan de C7 de mulch uitblazen in een mulchzak 
of op een aanhanger of kruiwagen, waardoor 
het niet nodig is om de snippers ook nog eens 
op te laden. Dankzij het basale ontwerp kan de 
gebruiker vrij eenvoudig onderhoud plegen 
aan de machine. De messen draaien ongeveer 
dertig uur voordat ze aan een slijpbeurt toe zijn 
(afhankelijk van het gesnipperde materiaal). Het 
rotorontwerp zorgt ervoor dat ook vlassig en 
nat materiaal kan worden verwerkt zonder dat 
dit om de as gaat draaien. De Hansa-hakselaars 
bevatten geen plastic componenten. De behui-
zing en de in- en uitvoerbuis zijn gemaakt van 
stevig plaatstaal. Met een breedte van 65 cm 
past deze hakselaar moeiteloos door elk tuin-
poortje. De C7 kan optioneel uitgerust worden 
met een trekhaak of een pen-gatkoppeling. 

Hansa C16 voor het zwaardere werk
Tijdens de Boom Innovatie Dag toonde 
Angenendt in zijn stand ook de zwaardere 
Hansa C16, die vooral geschikt is voor hove-
niers, landgoed- en boomgaardeigenaren, 
boomverzorgers en verhuurbedrijven. Hij is 
gebouwd op een driewieler, zodat er gemak-
kelijk gemanoeuvreerd kan worden, en 65 cm 
breed, waardoor de machine op plaatsen met 
beperkte ruimte en toegang gebracht kan 
worden. Met een maximale takdikte van 11 cm 
is deze machine uitermate geschikt voor de 
lichte boomzorg, en perfect voor bundelinvoer 
van bijvoorbeeld penseel- en twijgmaterialen, 
wijnstokken en grotere takken. De motor blaast 
de mulch tot wel 8 m weg. Deze hakselaar 
heeft een afvoerhoogte van 1,5 m, waarmee 
het ook de ideale machine is voor het lossen 
van mulch. Ook bij deze Hansa-hakselaar heeft 
men eenvoudig toegang tot de machinekamer, 
waardoor het vervangen of verstellen van de 
messenset een eenvoudige klus is. De messen 
zijn in lengte verstelbaar en kunnen – afhan-
kelijk van het gesnipperde materiaal – tot 
dertig uur scherp blijven. De HANSA C16 wordt 
aangedreven door een V-Twin 16 pk Briggs 
& Stratton Vanguard-motor. Het chassis met 

wielophanging is voorzien van een permanente 
ophanging, voor een vlotte trek.

Bedrijfsprofiel Angenendt Tuin- en 
Parkmachines
Angenendt Machines is sinds 1976 gespeciali-
seerd in de verkoop en reparatie van tuin- en 
parkmachines in de breedste zin van het woord. 
Op verzoek geeft Angenendt een demonstratie 
van een Hansa-hakselaar op een locatie naar 
keuze. Het bedrijf heeft verschillende demo-
modellen op voorraad, zodat potentiële kopers 
een machine kunnen testen vóór eventuele 

aankoop. Angenendt Tuin- en Parkmachines 
staat zes dagen in de week klaar om zijn kennis 
van deze kwalitatief hoogstaande hakselaars te 
delen en als Hansa-dealer ook snelle en vakbe-
kwame aftersales te waarborgen.
Inmiddels is de naam Angenendt niet meer 
weg te denken uit de wereld van tuin- en park-
machines. Gazonmaaiers, bladblazers, bosmaai-
ers, kettingzagen, kloofmachines, doorslijpers, 
kantensnijders, trilplaten, strooiers en hoge-
drukreinigers worden geleverd in alle soorten 
en maten, desgewenst voorzien van een elek-
tro-, accu-, benzine- of dieselmotor. 

Ideaal voor kleine zelfstandige hoveniers
Joost Hut werkt vanuit een authentieke en 
ecologische visie en is sinds 1994 werkzaam 
als zelfstandig hovenier in Baarn. Hij bedient 
hoofdzakelijk de particuliere markt. In het 
verleden had hij een hakselaar van een ander 
bekend merk, maar die haalde niet de kracht 
en capaciteit die hij wenste. Hij is toen de markt 
gaan verkennen: ‘Collega's van me werken met 
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Steekwoorden bij de Hansa-machines 
zijn: krachtig, snel, compact, 
onderhoudsvriendelijk en 
gebruiksvriendelijk

SPECIFICATIES HANSA C7
Motor Benzine
Breedte 55 cm
Lengte 90 cm
Hoogte 120 cm
Motorvermogen 4,8 kW Honda GX200
Max. stamdiameter 70 mm
Gewicht 95 kg

SPECIFICATIES HANSA C16
Motor Benzine
Breedte 65 cm
Lengte 151 cm
Hoogte 162 cm
Motorvermogen 11,8 kW Briggs & Stratton 
Vanguard - 2 cil. 
Max. stamdiameter 110 mm
Gewicht 230 kg
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JoBeau en Haecksler, maar dat vind ik vrij grote 
en zware machines waar ook aardige prijskaart-
jes aan hangen. Omdat ik vrijwel altijd alleen 
werk, moet ik een machine hebben die ik zon-
der veel moeite alleen kan transporteren. Toen 
ben ik gaan zoeken en via YouTube-filmpjes 
bij Hansa terechtgekomen. Google vertelde 
me dat deze machines uit Nieuw-Zeeland ook 
in Nederland worden verkocht. Vervolgens 
stapte ik in de auto op weg naar Angenendt in 
Overasselt. Wilbert Angenendt gaf een demon-

stratie van de Hansa-machines, waar ik onmid-
dellijk van onder de indruk raakte. Hansa is een 
merk dat onder hoveniers en boomverzorgers 
niet hoog op het wensenlijstje staat, maar in 
mijn optiek is dat onterecht. Ik ben blij met 
mijn keuze voor de C7 en ook het contact met 
Angenendt en de aftersales verlopen prima.’
De C7 is een handzame machine, relatief licht 
van gewicht en niet breder dan een kruiwagen. 
Joost gebruikt de C7 voor snoeiwerk tot 7 cm. 
Voor takken met een grotere diameter heeft hij 
adresjes waar hij het snoeiafval als brandhout 
kwijt kan. Joost heeft nog nooit een storing 
gehad, maar dat heeft ook te maken met de 
manier van materiaalinvoer. ‘Als je gaat proppen 
of te grote takken invoert, gaat het een keer 
mis, maar dat geldt voor alle hakselaars’, aldus 
Joost. ‘Ik heb een reservesetje messen (90 euro), 
zodat ik de messen kan laten slijpen bij een slij-
per hier in Baarn, terwijl ik door kan gaan met 
mijn werk. Nat materiaal levert geen problemen 
op, maar een hovenier hoort wel te weten dat 
je nat materiaal tegelijkertijd met droog hout 
met weinig of geen loof moet versnipperen. 
Als je bijvoorbeeld natte laurier hebt om te 
versnipperen, kun je dat het best combineren 
met takken van een houtige heester, zoals een 
krentenboom. Zo voorkom je verstopping, mits 

de takken zorgvuldig worden ingevoerd.’ 
Een niet onbelangrijke factor voor Joost was 
de aanschafprijs. Voor de Hansa C7 betaalde hij 
tussen de 2700 en 2800 euro, terwijl hij voor 
een vergelijkbare JoBeau het dubbele kwijt zou 
zijn geweest.

Conclusie: de Hansa C7 is een krachtige en 
handzame hakselaar voor een prima prijs, ide-
aal voor kleine zelfstandige hoveniers die tui-
nen onderhouden en vaak alleen hun machines 
moeten vervoeren. 
Rapportcijfer: 9

Hoewel het een 
relatief kleine 
hakselaar is, hoeft 
het materiaal niet 
kort gemaakt te 
worden voor de 
invoer

www.angenendt.nl
www.hansachippers.co.nz
www.authentiekhovenier.nl
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