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Wat maakt een Hansa-houthakselaar zo speciaal 
in de markt? ‘De Hansa, een kleinere hakselaar, 
is ontworpen als een grotere professionele ver-
snipperaar. De machine is uitgevoerd met een 
zware hakschijf met regelbare messen en een 
regelbaar tegenmes. Hierdoor kun je met een 
kleine hakselaar zonder problemen allerlei  
soorten materiaal verwerken, zoals takken, 
bamboe, bloemstengels en bladeren. Door het 
gewicht van de hakschijf en het vermogen van 
de motor snijdt de versnipperaar alle stukken in 
hetzelfde formaat. Daardoor is het materiaal zeer 
geschikt om onder planten te leggen of als  
compost te verwerken’, zo legt Van Dyck uit.

Chipper for a lifetime
De slogan van Hansa is dan ook Chipper for a 
lifetime. ‘Met andere woorden: een versnipperaar 
die een heel leven meegaat dankzij de robuuste 
bouw. Het toegepaste materiaal is dikker dan 
bij een soortgelijke hakselaar in dat segment. 
De Hansa-versnipperaar trilt veel minder en is 
standvastiger in het gebruik, waardoor de hak-
selaar en de gebruiker minder belast worden. 
Bovendien is het product duurzaam door de 
levenslange kwaliteit.’

Van Dyck legt de werking van de Hansa-
hakselaar uit in vogelvlucht. ‘De zware hakschijf 
wordt aangedreven door een motor via een 
riem. De kleinere hakselaars zijn uitgerust met 

een enkele riem, terwijl de grotere een dubbele 
riem hebben voor een stevigere overbrenging. 
Vanaf de C7 is de hakschijf aanzienlijk groter.  
Het is zwaar werk om die zware hakschijf samen 
met de motor in gang te trekken. Hansa heeft 
daar wat op gevonden. De modellen vanaf de  
Hansa C7 en volgend (met dubbele riem) zijn 
uitgevoerd met de zogeheten soft start- 
technologie, waarmee je met een manuele  
hendel de riem kunt aanspannen om de  
hakschijf in gang te zetten. Mocht de riem niet 
aangespannen zijn, dan kun je de motor starten 
zonder de weerstand van de hakschijf. Zo is het 
voor iedere gebruiker eenvoudig om een motor 
van 16 pk en een hakschijf van 50 kg in gang te 
brengen.’

Soft start-technologie
Van Dyck noemt nog een voordeel van de soft 
start-technologie. ‘Als je te groot materiaal in de 
hakselaar steekt, vóór het haksysteem zelf, kan 
deze stilvallen wegens overbelasting. Bij een 
Hansa kun je het soft start-systeem ontspannen, 
de motor opnieuw in gang trekken en  
inschakelen; dan is de hakselaar weer in werking 
zonder dat je hem hoeft te openen. Dat is voor 
het werkvermogen van de hakselaar zeer  
interessant. Je kunt heel efficiënt werken. Zit het 
mes eens vast in een dikke tak, dan moet je de 
hakschijf eerst vrijmaken. Dit is heel eenvoudig, 
doordat je de hakschijf vrij kunt zetten met  
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diezelfde soft start-technologie en al bij de hak-
schijf kunt door twee bouten los te maken.’

De Hansa-versnipperaar onderscheidt zich 
verder door zijn duurzaamheid. ‘Een belangrijk 
pluspunt is de dikte van de afwerking. Tussen de 
kleine hakselaars zit plaatwerk van 5 mm en  
tussen de grotere van 10 mm dikte. Verder is 
er bij de afwerking aan alles gedacht. Zo is er 
een vetnippeltje op de rol van de hakschijf 
bevestigd, zodat die soepel en gesmeerd wordt 
gehouden. Ook op de hendel van de soft start-
techniek zit een vetnippeltje, evenals op de war-
tel van de uitvoerpijp. Normaliter gaat een grote 
hakselaar na een tijd stroef draaien, maar de 
vetnippels voorkomen dat. Je zou het misschien 
niet verwachten, maar Hansa heeft deze oplos-
sing ook bij de kleinere modellen ingevoerd. Zo 
kan Hansa een compleet, breed gamma bieden.’

Efficiënt in gebruik
Verder is de Hansa heel efficiënt in het gebruik. 
‘Je hebt een versnipperaar waarmee je alles in 
de tuin kunt doen. Elke soort materiaal die je 
in de tuin vindt, kun je invoeren. Ook lintachtig 
materiaal, zoals bamboestokken en coniferen, 
wordt zonder probleem verwerkt. Je hebt 
maar één hakselaar nodig voor al het werk.’ 
Noemenswaardig zijn ook de componenten die 

worden gebruikt in de machines. Zo is de hele 
Hansa-lijn uitgevoerd met de toonaangevende 
Honda-motor, die zich meer dan genoeg heeft 
bewezen in de markt.

Al met al kenmerkt Hansa zich door een breed 
assortiment hakselaars, van klein tot groot. De 
hele lijn is uitgevoerd met een benzinemo-
tor, behalve het instapmodel Hansa C3e, dat 
aangedreven wordt door een elektromotor. 
‘Deze hakselaar heeft wel dezelfde afwerking 
als de grotere modellen.’ De modellen in het 
hogere segment zijn uitgevoerd met een Honda 
GX-motor. Hansa heeft ook nog een aantal types 
aftakas-aandrijving in het assortiment:  
de C13 PTO en C21 PTO, evenals enkele types 
op wielonderstel: de C21 en C27. ‘Hoe groter de 
hakselaar, hoe groter de hakschijven: de C13 zit 
op 36 kg, de C21 op 80 kg.’

Slechts 65 cm breed
Van Dyck wil graag de Hansa C7 uitlichten. ‘Deze 
7 cm-hakselaar is de eerste in het gamma die 
is uitgerust met een dubbele riem en soft start-
technologie.’ Een andere highlight is de C16, de 
grootste van de duurmodellen in het portfolio. 
Het is een 11 cm-hakselaar met een hakschijf van 
50 kg. ‘Die is weliswaar zwaar uitgevoerd, maar 
het voordeel is dat deze machine slechts 65 cm 

breed is. Daardoor is hij voor een aannemer 
perfect om overal te kunnen komen en ook nog 
alles te kunnen hakselen.’

Service is een belangrijke speerpunt voor Van 
Dyck Marcel. ‘We hebben een grote serviceafde-
ling, bemand met elf technici. Daarnaast werken 
we momenteel met 25 dealers, die ook allemaal 
een technische dienst hebben. Zij hebben  
kennis van zaken en kunnen de klanten gepaste 
adviezen geven voor de juiste hakselaar.  
De productie van Hansa vond van oorsprong 
in Nieuw-Zeeland plaats, maar er is nu ook een 
fabriek in Duitsland gevestigd. Vanhieruit  
kunnen kleinere leveringen snel naar België en 
Nederland worden gestuurd. Zo kunnen we de 
markt de duurzame kwaliteit bieden waar Hansa 
voor staat.’

‘Met de soft start-technologie is het 
voor iedere gebruiker eenvoudig om 
een motor van 16 pk en een hakschijf 
van 50 kg in gang te brengen’

Van Dyck Marcel Belgium NV
Van Dyck Marcel Belgium NV is importeur 
en distributeur van machines voor tuin en 
park, land- en bosbouw en voor wegen-
onderhoud. Het bedrijf uit het Vlaamse 
Houtvenne, met ruim 35 jaar kennis en 
ervaring, heeft een uitgebreid gamma voor 
zowel de particuliere als de professionele 
gebruiker. Van Dyck richt zich ook op de 
lokale overheid met specifieke machines 
voor straatreiniging, groenzorg, onkruid-
bestrijding en winterdienst. De verkoop 
verloopt via een uitgebreid dealernetwerk 
in de hele Benelux.

Hansa Products
Hansa Products, dat in de jaren 80 werd 
opgericht in Nieuw-Zeeland, is specialist in 
het ontwerpen en fabriceren van hoogwaar-
dige versnipperingsapparatuur. Het merk is 
in Nieuw-Zeeland en Australië marktleider. 
Van Dyck Marcel is pas sinds augustus dit 
jaar importeur van Hansa. Van Dyck: ‘Hansa 
is echt een fenomeen in die regio en dat 
proberen we in Nederland en België ook te 
bereiken. We zijn al goed op weg. Door de 
bewezen kwaliteit van de hakselaars hebben 
we in een paar maanden tijd een behoorlijke 
voet in de markt gezet en volop de aandacht 
getrokken van dealers en eindgebruikers. 
Hansa richt zich daarbij op de top van de 
markt.’

De Hansa C16 kan overal bij en kan 

alles hakselen.
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