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De Kamikaze KV360 en de Predator PV295 van 
Volpi, de Electrocoup F3015 en de Arvipo PS 
32, dat zijn de vier accusnoeischaren waarmee 
mede-eigenaar Luuk Thijssen van Excellent 
Tuinen en hovenier Mathijs Vossen een week 
lang hebben gesnoeid. Van vooringenomen-
heid over een merk was geen sprake; het 
Wijchense hoveniersbedrijf had nog geen 
accusnoeischaar in het machinepark. Alle snoei-
scharen werden geleverd zoals ze verkocht 
worden, dus inclusief accu’s, koffers, rugdragers 
en andere toebehoren. Thijssen: ‘We gingen er 
helemaal blanco in en hebben gekeken hoe de 
scharen bevielen qua kracht, ergonomie, laad-
tijd en verbruiksduur van de accu’s.’

Appels en peren
Vossen: ‘De afgelopen week hebben we alle 
scharen ingezet voor al het snoeiwerk. Ik heb 
ze gebruikt voor het snoeien van platanen, 
leibomen, dakbomen en bolbomen en ik heb 
heesters gesnoeid. We hebben ze dus getest 
en vergeleken op zowel hard- als zachthout. Ik 
begon meestal met de Arvipo, de minst krach-
tige. Daarna pakte ik de Predator PV295 van 
Volpi, dan de Kamikaze KV360 en tot slot de 
Electrocoup, de krachtigste. Deze week heb ik 
in een tuin acht leibomen gesnoeid, een mooie 
gelegenheid om ze allemaal te testen. Het was 
alleen een beetje appels met peren vergelijken, 
omdat de Electrocoup geen geïntegreerde accu 
heeft.’ Vakblad De Hovenier vroeg producenten 
en importeurs hun beste handheld accusnoei-
schaar aan te leveren. Hierbij is de Electrocoup 
tussendoor geschoten. Om de test zo zuiver 
mogelijk te houden wordt de schaar soms kort 
besproken, insteek blijft om de handheld scha-
ren met elkaar te vergelijken.

Testen zonder vooroordelen

Voor deze special over accusnoeischaren vroe-

gen we Excellent Tuinen uit Wijchen om een 

aantal scharen gedurende een week te testen. 

We stuurden vier verschillende accusnoeischa-

ren en vroegen aan het einde van de week naar 

de resultaten. Insteek was om slechts hand-

held-snoeischaren te testen. Eén ding is zeker: 

de test leidde tot de aanschaf van een van de 

scharen door Excellent. Welke? Lees mee over 

de voor- en nadelen van deze vier.

Auteur: Heidi Peters

De beste handheld-
accusnoeischaar 
voor de hovenier

Mathijs Vossen test de verschillende scharen.
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Accu
Vossen: ‘De accu van de Arvipo; is vrij snel leeg. 
De beide Volpi’s hebben dezelfde accu; deze 
houden het redelijk goed vol.’ Thijssen vult 
aan: ‘De Volpi’s en de Arvipo hebben alle drie 
een 14V-accu met dezelfde specificaties. Maar 
we merken dat de Volpi’s er wat zuiniger mee 
omgaan.’

Ergonomie
Vanwege de verschillende soorten, handheld 
of met accu, is de ergonomie ook wat lastiger 
te beoordelen. Vossen uit: ‘De ligging van de 
Electrocoup in je hand is heel fijn. Dat komt 
natuurlijk ook doordat er geen accu in de 
schaar zit; dat maakt hem lichter. Maar de kabel 
met de accu maakt het ergonomisch weer min-
der fijn. Ik heb daar bij het werk soms hinder 
van.’ Thijssen: ‘Als je de hele dag fruitbomen of 
leilindes snoeit, is Electrocoup zonder twijfel de 
fijnste schaar. Maar voor ons als hovenier is de 
kabel met accu niet zo fijn. Wij snoeien struiken 
en zitten in perken; dan blijft de kabel al snel 
ergens achter hangen. Daarom vinden wij de 
zwaardere Volpi, de Kamikaze KV360, het meest 
geschikt voor de hovenier.’

Belasting
Vossen snoeit heel veel; hij gebruikt bijna 
dagelijks een snoeischaar. ‘Deze week heb ik 
5000 keer geknipt. Dat deed ik tot dusver met 
een gewone snoeischaar of een takkenschaar, 
soms met een zaagje erbij. Het werken met een 
accusnoeischaar scheelt flink in de belasting 
van mijn hand en pols.’
‘Het gewicht van de schaar met de accu’s viel 
me erg mee’, vertelt Thijssen, die zelf ook het 
nodige testwerk heeft verricht. ‘Ik voorzag 
wel ontlasting van de hand, maar was juist 
bang voor belasting van de pols, vanwege 
het gewicht. Maar daar is geen sprake van.’ De 
handheld scharen wegen rond de 900 gram.

Veiligheid
Volgens de hoveniers zijn de Arvipo-accu’s na 
twee à tweeënhalf uur leeg. Voor het opladen 
van drie accu’s is dezelfde tijd nodig. De Volpi’s 
gaan langer mee. Met drie opgeladen accu’s 
zou je een hele dag kunnen snoeien. De Arvipo 
zijn uitgerust met een veiligheidssysteem. 
Vossen: ‘Het zou zijn getest met een knakworst, 
dat het mes stopt wanneer de knakworst – je 
vinger dus – in de buurt van de messen komt. 
Volgens ons werkt het niet. Het zou de warmte 
van de huid detecteren en dan stoppen. Ik heb 
mijn vinger er niet tussen gedaan, maar wel 
tegen de schaar aan gehouden. De scharen 
gaan gewoon dicht. Ik durf het niet aan om het 
verder uit te proberen!’

Snelheid en details
Als je een schaar beperkt kunt openzetten, 
kun je sneller werken wanneer je dunnere 
takjes knipt. De Volpi KV360 kan in een stand 
van 50 procent, 75 procent of volledig open 
worden gezet. ‘We hebben ook getest hoe snel 
ze knippen’, vertelt Thijssen. ‘Daar zit best veel 
verschil tussen. Opnieuw is het de KV360 die 
het snelst werkt. Je ziet het prijsverschil terug 
in de prestaties. Wij werken voornamelijk in 
particuliere tuinen, maar als je groenvoorziener 
bent en veel aan bomen werkt voor gemeenten 
of bedrijven, zou ik misschien een accusnoei-
schaar aanschaffen zonder geïntegreerde accu. 
Werk je vooral in borders, zoals wij, dan is die 
niet zo handig vanwege de kabel en ook niet 
per se nodig. En wat capaciteit betreft, komt 
de Volpi KV360 dicht in de buurt.’ Leverancier 
Lankhaar laat weten dat de Volpi PV295 ook in 
verschillende standen is in te stellen.
Het prijsverschil toont zich in verschillende 
details. Zo is het koffertje van de Arvipo van 
piepschuim en moet de adapter in elkaar gezet 
worden voordat deze in het stopcontact kan. 
‘De Arvipo voelt het popperigst aan’, vindt 
Thijssen. ‘Ook hoe de accu in de schaar zit; 
dat is gewoon minder. Bij de Volpi’s klik je de 
accu’s van onderaf in de machine, waardoor er 
nooit regen bij kan komen. Bij de Arvipo zit die 
achterop en oogt het allemaal kwetsbaarder 
en minder waterbestendig. De Arvipo heeft 
de minste kracht, maar ligt wel wat fijner in de 
hand dan de kleine Volpi, de Predator PV 295. 
Deze twee verschillen niet heel veel.’

Test op afvalhout
De scharen zijn uitgerust met een onderhouds-
setje: olie en een slijpsteen. Alle scharen zijn 
eenvoudig open te maken voor reiniging. Er 

zitten heupgordels, foedralen of harnassen bij. 
Naast het dagelijks werk gingen de beide hove-
niers aan de slag met het knippen van hout 
uit de afvalbak. Thijssen: ‘We pakten dezelfde 
houtsoort voor alle scharen en begonnen met 
de dunste takken met de Arvipo. Langzaam 
voerden we de dikte van de takken op. Als de 
Arvipo het niet meer trok, pakten we de kleine 
Volpi en vervolgens de grote Volpi. Die laatste 
kan het meeste aan, zonder twijfel.’
Op de Volpi zijn het aantal verrichte knippingen 
het percentage van de accu zichtbaar. ‘De Volpi 
KV360 past het beste bij ons. Handheld is voor 
ons heel belangrijk; je kunt dan overal goed bij 
en het is een krachtige schaar. Je moet dus niet 
alleen kijken naar wat de schaar kan, maar ook 
naar wat het beste bij je werk past.’

ACCUSCHAREN  
3 min. leestijd

‘Voor ons werk is 
handheld heel 
belangrijk’

'Het zou zijn 
getest met een 
knakworst, dat 
het mes stopt 
wanneer de knak-
worst - je vinger 
dus- in de buurt 
komt’ 

Leveranciers en prijzen
• De Volpi Predator PV 295 werd geleverd 
  door Lankhaar Techniek en kost 310 
  euro incl. btw. 

• De Volpi Kamikaze KV360 
  werd geleverd door Grave Ground 
  Solutions en kost 470 euro incl. btw. 

• De Arvipo PS 32 door Van der Linden 
  Fruitteeltmachines en is te koop voor 
  585 euro excl. btw.
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