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Het merk Makita heeft twee types accus-
noeischaren, beide draaiend op het LXT-
accuplatform. Het verschil tussen de types zit 
in de kracht en de snijhoek. Welke de gebruiker 
kiest, wordt bepaald door de werkzaamheden. 
Arjen Peeters van Makita: ‘Daarom vinden wij 
advies en demonstratie zo belangrijk. De schaar 
moet doen waar die voor gemaakt is, dus moet 
de gebruiker ook de juiste schaar kiezen.’
De DUP361ZN en de DUP362Z zijn de twee 
accusnoeischaren van Makita. De 361 is 
gemaakt voor het productiematig knippen van 
takken tot 1,5 centimeter. Beide snoeischaren 
zijn spindel-aangedreven, waarbij de 361 is uit-
gerust met een fijnere spoed op de spindel. De 
362 heeft een grovere spoed op de spindel, wat 
zorgt voor meer kracht. Daardoor werkt deze 
iets langzamer, maar is hij wel zo’n 30 procent 
sterker dan het broertje 361.

Bek wijd open
‘De wat sterkere 362 wordt gebruikt voor dik-
kere en oudere takken’, legt Peeters uit. ‘Bij de 
ontwikkeling hebben we daarvoor de slijphoek 
aangepast, zodat dikkere takken beter worden 
doorgeknipt. Doordat de bek verder opent en 
door de grovere spindel werkt deze accusnoei-
schaar iets minder snel dan de 361. Wel kun je 
er probleemloos takken tot 33 millimeter mee 
knippen. Beide scharen kunnen ook in een half-
open stand worden gezet, waardoor ze sneller 
de beweging van open naar dicht kunnen 
maken. Bij takken tot 1,5 centimeter werkt dit 
prettig en snel.’

‘Ergonomisch gezien zijn het goede scharen’
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Promen
Bij sw-bedrijf Promen werken mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. De afdeling 
Groen en Schoon is slechts een van de acht 
sectoren waarin cliënten worden opgeleid en 
begeleid. Promen is actief in Gouda en Capelle 
en omgeving. Voor zeven gemeenten geeft 
Promen uitvoering aan de Participatiewet, maar 
de organisatie werkt ook voor re-integreerders, 
statushouders en andere groepen mensen die 
tijdelijk ondersteuning nodig hebben bij hun 
werk. Bart van de Water is bedrijfsmanager bij 
Promen. ‘Voor wij overgingen tot aanschaf van 
accusnoeischaren, hebben we eerst verschillen-
de scharen getest. Wij gebruiken de accusnoei-
scharen voor het snoeien van heesters en het 
stamopschot van bomen. We knotten wilgen 
van een jaar oud, doen wat aan voorjaarssnoei 
en knippen leilindes. Deze werkzaamheden 
zijn repeterend; daarvoor hebben we een 
accusnoeischaar aangeschaft die ergonomische 
beter is voor de uitvoerende medewerker. We 
gebruiken de scharen niet dagelijks, maar von-
den een proef wel belangrijk.’

Ergonomisch
‘Na onze proef kozen we voor de accusnoei-
scharen van Makita. Ze horen volgens ons bij 
de betere snoeischaren. Ze zijn handzaam en 
ergonomisch. Dat is belangrijk als je lang aan 
het werk wilt blijven; de belasting mag niet te 
groot zijn. Gereedschap dat licht van gewicht is, 
maar wel sterk, is beter. Met snoeischaren blijft 
het natuurlijk opletten wat je met je andere 
hand doet. Daarvoor hebben we een stalen 
handschoen gekocht. Bij de scharen zijn sets 

met accu’s: bij elke schaar twee accu’s. Hiermee 
werk je gemakkelijk een hele dag. Eenmaal 
thuis laad je ze weer op. We werken er inmid-
dels een jaar mee en ze bevallen prima voor het 
werk dat wij doen.’

Gecontroleerd werken
De servogestuurde schaar wordt bediend met 
een trekker. De schaar gaat net zo ver open als 
de trekker wordt ingedrukt. ‘Zo kun je er gecon-
troleerd mee werken’, licht Peeters toe. ‘De twee 
accu’s worden op de rug gedragen, in een licht 
tasje. Met twee volle LXT 5,0Ah-accu’s kun je 
71.000 maal knippen. Lege accu’s zijn met de 
duosnellader in 33 minuten weer 100 procent 
volgeladen. De accusnoeischaren wegen 800 
gram en kunnen uitgerust worden met speciale 

onder- en bovenmessen. Daarom geven we 
graag en veel advies. We willen zeker weten dat 
mensen de juiste schaar hebben voor het werk 
dat ze doen.’

Acht bussen
Peeters legt meermaals de nadruk op advies 
en demonstratie. ‘Wij vinden dat belangrijk. 
Onze producten verkopen we via dealers; we 
verkopen niets rechtstreeks. Het is wel mogelijk 
om bij ons advies of een demonstratie op te 
vragen. Doe dat ook vooral! Je moet weten wat 
je koopt. Ook testen vinden we heel belangrijk. 
Inmiddels rijden er daarvoor acht Makita-
bussen met adviseurs door het land, waarvan 
twee voor tuin- en parkmachines. De machine 
moet doen waarvoor die gemaakt is, maar dan 
moet jij wel datgene kopen wat voor dat werk 
bedoeld is. Een test of demonstratie helpt je 
de juiste keuze te maken. Als je dat doet, stuur 
je je accusnoeischaar eenmaal per jaar voor 
service naar de dealer en heb je er jarenlang 
plezier van.’

ACCUSCHAREN
4 min. leestijd
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