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Het is inmiddels bijna twee jaar geleden dat 
Vermeer de BC190XL-hakselaar op de markt bracht. 
De BC190XL wordt in de Verenigde Staten gepro-
duceerd, waar Vermeer ook zijn hoofdkantoor 
heeft. Desondanks is het model speciaal voor de 
Europese markt ontwikkeld, aldus Wilco Karstens, 
vertegenwoordiger bij Vermeer Benelux. ‘Vermeer 
heeft bij het ontwerp van deze machine aan alle 
Europese dealers gevraagd: wat hebben jullie qua 
model nodig voor jullie markt? We spreken dan 
over dealers uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, 
en ook over ons als Benelux. Iedereen heeft input 
geleverd voor dit model en daarmee is uiteindelijk 
de BC190XL tot stand gekomen.’

Unieke rollen
De BC190XL heeft een aantal kenmerken waar-
mee het model zich onderscheidt van zijn voor-
gangers. Een van de sterke punten is het unieke 
invoersysteem van de machine, aldus Karstens. 
‘De BC190XL beschikt over een invoeropening van 

20 bij 30 centimeter, waardoor de machine een 
enorme capaciteit heeft. De takken worden gesne-
den met vier werkende messen, die aan beide 
kanten te slijpen zijn. Zodoende kun je de messen 
ook omdraaien en blijft de slijtage beperkt.’ Via 
twee invoerrollen worden de takken de machine 
in gebracht. Karstens: ‘De onderste rol is een stukje 
naar voren gelegd en ligt lager, zodat de takken 
direct op de rol komen te liggen en niet ertegen-
aan, waardoor de invoer veel efficiënter is. Een 
dergelijk systeem heb ik nog bij geen enkel ander 
merk gezien.’

Automatische werking
Ook op het gebied van gebruiksvriendelijkheid 
scoort de BC190XL goed. De snipperschijf is te 
starten met slechts één druk op de knop. De motor 
wordt vervolgens automatisch op toeren gebracht, 
legt Karstens uit. ‘De machine spant de riem en 
regelt het toerental automatisch. De werking is dus 
altijd hetzelfde door het constante aantal toeren. 
Dat is met name interessant voor verhuurbedrij-
ven, die vaak met verschillende machines werken. 
Je werkt zo altijd op dezelfde manier, waardoor er 
dus ook weinig fout kan gaan.’ De machine wordt 
aangedreven door een Kubota-dieselmotor die een 
vermogen levert van 48 pk. Het geluidsniveau van 
de BC190XL blijft beperkt tot 120 decibel.

Veiligheid voorop
Als ander voordeel van de BC190XL noemt 
Karstens nog de veiligheid in het gebruik. ‘Zodra 
de operator detecteert dat er mogelijk gevaar 

is, wordt de machine automatisch tot stilstand 
gebracht. Dat is ook wel nodig wanneer er met een 
klemkracht van 290 kilo wordt gewerkt. Het veilig-
heidssysteem treedt dan automatisch in werking 
en op de machine gaat een oranje lamp branden. 
Wil je vervolgens verder werken, dan is de BC190XL 
met een druk op de knop aan de zijkant van de 
machine direct weer op te starten. Veiligheid is dus 
altijd gegarandeerd.’ 

Versnipperen met één druk 
op de knop
Vermeer richt zich met BC190XL op Europese markt

Begin 2016 lanceerde Vermeer een hakselaar 

speciaal voor de Europese markt: de Vermeer 

BC190XL. De BC190XL kenmerkt zich door zijn 

gebruiksgemak, minimaal routineonderhoud 

en het efficiënte invoersysteem. Wilco Karstens 

van Vermeer Benelux: ‘Dit is een invoersysteem 

dat ik nog bij geen enkel ander merk gezien 

heb.’
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