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ADVERTORIAL

De draadloze, borstelloze accusnoeischaren uit 
de Volpi Originale Powercut-lijn zijn bedoeld 
voor professioneel gebruik in het onderhoud 
van parken en tuinen. Daarbij zijn ze geschikt 
voor gebruik in de landbouw en het snoeien 
van wijn- en boomgaarden. Een van de voorde-
len van de apparaten is dat de lithiumbatterij in 
het lichaam van de snoeischaren is ingebouwd. 
Hierdoor kan er zonder kabels en rugzakken 
gewerkt worden.
De snoeischaren zijn krachtig genoeg om de 
normale handmatige schaar te vervangen, licht 
dankzij de materialen en betrouwbaar door het 
ontwerp, dat zelfs veeleisende klussen aankan. 
Ze zijn een succes, laat Emiel Grave van Grave 

Ground Solutions weten: de accusnoeischaren 
blijken een volwaardig alternatief te zijn, met 
een prettige prijs. ‘Als je hem eenmaal getest 
hebt, lever je deze accusnoeischaar niet meer 
in.’

KV290, KV300 en KV310
Momenteel zijn er drie modellen: de KV290, de 
KV300 en de KV310. Alle modellen worden ver-
kocht met twee accu’s en een acculader.
De KV290 is uitgerust met verwisselbare stalen 
messen met een maximale snijcapaciteit van 
23 - 25 mm, een ergonomische handgreep en 
snelle stand-by uitschakelfunctie. De accusnoei-
schaar weegt 700 gram zonder accu. De prijs 
bedraagt € 325,- incl. btw (met twee accu’s en 
een acculader).
De semiprofessionele KV300 elektrische snoei-
schaar (900 gram) is de enige in het assortiment 
die geen aansluitkabel nodig heeft. Bovendien 
is dankzij de smeernippel een gemakkelijke en 
efficiënte smering van de snijkop mogelijk zon-
der demontage van het gereedschap. De maxi-
male snoeidiameter van de KV300 is 27 mm. De 
prijs bedraagt € 359,- incl. btw (met twee accu’s 
en een acculader).

De KV310 (900 gram) is uitgerust met verwis-
selbare stalen messen met een maximale snij-
diameter van 30 mm, een ergonomische hand-
greep en snelle stand-by uitschakelfunctie. De 
prijs bedraagt € 375,- incl. btw (met twee accu’s 
en een acculader).

Een betaalbaar alternatief voor de groenprofessional

De professionele accusnoeischaren van Volpi Originale combineren hoogwaardige technologie met 

materialen om met minimale inspanningen het maximale te bereiken. Grave Ground Solutions is 

verantwoordelijk voor de verkoop van de snoeischaren in Nederland.

Nieuw in Nederland: 
Powercut-accusnoeischaren

De KV290

De KV310

De KV300

www.gravegroundsolutions.nl

Specificaties
• Nominale kracht: 150 W
• Nominale spanning: DC 14,4 V
• Ampère: 10,0 A
• Batterij: 2 oplaadbare lithiumbatterijen
• Gewicht accu: 250 g
• Spanning: 14,4 V
• Capaciteit: 2,5 Ah
• Kracht: 36 kWh
• Werktijd: 3,5 uur per batterij
• Batterijlader: 100 - 240V AC 50 - 60 Hz
• Laadtijd: 2 - 3 uur

De KV310 met accu’s en acculader
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