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Volpi Originale, dat is de naam van de lijn pro-
fessionele snoeiproducten van Davide e Luigi 
Volpi Spa. Dit Italiaanse bedrijf werd in 1879 
opgericht voor de productie van handmatige 
knapzakken. Anno nu is het bekendste merk 
van het bedrijf, Volpi Originale, het gezicht van 
de Volpi Professional Line.
Grave Ground Solutions uit het Gelderse 
Doesburg bestaat nog niet zo lang. Het bedrijf 
is in de tweede helft van 2019 opgericht door 
Emiel Grave. De handelsonderneming met 
verschillende dealers in Nederland en België 
importeert naast diverse soorten mulchmaaiers 
en onkruidborstelmachines sinds ongeveer 
een jaar ook de Powercut-accusnoeischaren. 

‘Het is een pareltje’, vindt Grave. ‘Dat je beide 
zoekende bent, elkaar vindt en het product zo 
blijkt aan te slaan, dat is geluk hebben.’

Acht tot tien uur snoeien
In het Powercut-assortiment vindt de hovenier 
scharen met geïntegreerde accu en scharen 
waarbij de accu op de rug wordt gedragen. 
Volgens Grave zijn de snoerloze scharen, dus 
die met accu, niet al te zwaar. ‘Het gewicht van 
schaar en accu is goed gebalanceerd en het 
totaalgewicht van 900 gram van deze types is 
prima te doen. Het is een schaar voor de profes-
sionele markt, die ik uitsluitend via de vakhan-
del verkoop.’

Het nog jonge bedrijf Grave Ground 

Solutions zocht een accusnoeischaar; het 

Italiaanse Powercut zocht in Nederland een 

importeur. Beide partijen vonden elkaar en na 

ruim een jaar zijn ze meer dan tevreden. ‘De 

accusnoeischaren lopen ontzettend goed, 

zowel de snoerloze als degene met accu op de 

rug.’
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Snoeischaar met 
Italiaanse roots

De KV501 heeft een mes van 30 mm.

Grave Ground Solutions is blij met Powercut
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Afhankelijk van de dikte en hardheid van het te 
bewerken hout gaan de accu’s volgens Grave 
acht tot tien uur mee. De oplaadtijd is vier uur. 
Hij merkt dat de schaar veel wordt verkocht 
aan fruittelers met veel seizoenarbeiders. ‘De 
kwaliteit van de schaar en alle bijproducten is 
heel goed, terwijl de aanschafprijs aanzienlijk 
lager ligt dan bij veel andere merken. In situa-
ties waarin mogelijk wat slordig met de schaar 
wordt omgesprongen, is dat voor een onderne-
mer aantrekkelijker. Stel dat er onbedoeld een 
kabeltje wordt doorgeknipt, dan is de reparatie 
dus ook een stuk minder kostbaar.’

Onderhoud bijhouden
Grave adviseert de schaar goed te onderhou-
den, en het belangrijkste, het mes te slijpen. 
Standaard zit er een slijpsteen bij de accusnoei-
scharen. ‘En invetten, dat moet ook. Het slijpen 
van de messen en invetten van het tandwieltje, 
dat is belangrijk, ongeacht het merk dat je 

gebruikt. Alles van metaal krijgt bij gebruik 
wat splintering. Dat moet je schoonmaken en 
bijhouden. Daardoor gaat je schaar zo lang 
mogelijk mee. Je kunt dat eenvoudig zelf doen. 
Daarnaast adviseren we na ongeveer 200.000 
knippingen een servicebeurt bij een erkende 
dealer te laten uitvoeren.’

Blije hovenier
Ondanks de nog prille beschikbaarheid en 
bekendheid in Nederland worden de Powercut-
snoeischaren in grote aantallen afgenomen. ‘De 
scharen hebben een enorm goede prijs-kwali-
teitverhouding; dat is belangrijk voor hoveniers. 
Daar worden ze blij van. Het is een stevig en 
degelijk product. Het voltage en de capaciteit 
van de batterij zijn goed, de holster is netjes en 
de behuizing voor de batterijen is stevig.’

De accusnoeischaren zijn uitgerust met een 
elektronische kaart, een printkaartje dat de 
mes-opening bepaalt. De mes-opening is 
daardoor in te stellen op 50, 75 of 100 procent. 
Hiermee is het mogelijk om bij minder dikke 
takken sneller te knippen en te werken. De 
types KV501, KV600 en KV700 hebben messen 
van respectievelijk 30, 35 en 40 millimeter. De 
lithiumbatterijen hebben een vermogen van 
4,4 ampère en 44 volt. De batterijen zijn uitge-
rust met twaalf cellen.

Voor wie regelmatig op hoogte werkt, zijn er 
telescooptakkenscharen leverbaar op een stang 
van 80 centimeter, 1 meter of 1,5 meter. Alle 
accusnoeischaren hebben een koolborstelloze 
motor en laten een progressieve snede achter. 
‘Ik ben er hartstikke blij mee’, besluit Grave. ‘En 
onze klanten ook, dus wat wil je nog meer.’

ACCUSCHAREN
2 min. leestijd

‘Goed onder-
houden en 
regelmatig 
slijpen, dat is 
belangrijk’

‘Ik ben erg blij 
dat ik Powercut 
aan de hovenier 
kan aanbieden’

Emiel Grave Grave Ground Solutions

BE SOCIAL 
Scan, lees & deel!


