
GEMAKKELIJKER SNOEIEN

De onmisbare heggenschaar voor het onderhoud van groenvoorzieningen.

HELION 3

DE NATUUR IS ONZE MOTOR
www.pellenc.com

Jacques Jos  | Groot-Gelmenlaan,21 | 3800 Sint-Truiden



HELION 3 is de referentie onder de heggenscharen op accu.  
Dankzij zijn 3 snel verwisselbare schaarbladen kunnen 
met dit veelzijdige gereedschap zowel knot- als 
afwerkingswerkzaamheden gedaan kunnen worden. Zijn 
uitzonderlijke snoeicapaciteit maakt het mogelijk om op 
volkomen veilige wijze takken met een diameter van 3 cm te 
snoeien. Hij heeft een gebruiksduur van een hele werkdag met 
de accu ULiB 750 in alle weersomstandigheden. 

Gemakkelijker 
snoeien

DUURZAAM   
Lange levensduur, gebruiksduur 
van een werkdag.

VERSTERKTE BESCHERMING   
Antiblokkeersysteem, 
terugslagbeveiliging, nieuwe 
schaarbladbeschermer.

PRODUCTIEF   
snoei Ø 3 cm, voor knotten en 
afwerking.

ERGONOMISCH   
3,6 kg, snelaansluiting, 
uitgebalanceerd.

AANPASBAAR   
3 verwisselbare schaarbladen, 
accu's ULiB 250, 750, 1200, 1500, 
en Alpha 520, 260.



Een erkend vermogen

Veiligheid op alle punten

Aanpasbaar 
aan elke situatie

Robuust schaarblad
Schaarbladen met stevige tanden met de volgende 
kenmerken: een dikte van 2,25 mm, een opening van 33 mm, 
een afstand van 40 mm en een hoogte van 23 mm.

Snoeidiameter
Met een snoeidiameter van 3 cm is deze heggenschaar 
op elke beproeving voorbereid. Bovendien garandeert zijn 
snijkwaliteit een onberispelijke afwerking.

Snelheidskeuzeknop
Dankzij een goede regeling van de 4 snelheden kan 
zijn werking worden aangepast op de houtsoort en de 
gebruiksduur worden beheerd.

Antiblokkeersysteem 
Een uniek systeem draait de draairichting van de motor om, 
zodat het schaarblad gemakkelijk en zonder schade los kan 
komen indien hij vastloopt in de vegetatie.

Resistent schaarblad
Voorzien van een versteviging van aluminium, messen van 
carbonstaal en een terugslagbeveiliging in rvs.

Systeem van snelaansluiting NIEUW

Met dit systeem kan het apparaat tijdens werksessies snel 
op de accu worden aangesloten en losgekoppeld. Identieke 
aansluiting op de rest van het assortiment. 

Betere bescherming tegen het gevaar 
van snijwonden NIEUW

Een nieuwe ergonomie van de van de schaarbladbeschermer 
zorgt voor extra veiligheid voor de gebruiker. 

Verhoogde veiligheid van de handgreep NIEUW

De heggenschaar start op na dubbel indrukken van de 
hendel van de achterste handgreep, na controle van de 
goede werking van de voorste handgreep.

Verwisselbare schaarbladen
De schaarbladen in verschillende afmetingen zijn in  
1 minuut te monteren en te demonteren.

Stof- en waterdichtheid
Het beschermingsniveau IP54 stelt de gebruiker in staat 
zelfs bij regen te werken.

Compatibel met alle accu’s
Hij is compatibel met alle accu’s uit het assortiment van 
PELLENC: ULIB 250, 750, 1200, 1500 en ALPHA 520, 260.



I N  A L L E  V E I L I G H E I D  E E N  P E R F E C T  R E S U L T A A T

VERWISSELBARE SCHAARBLADEN

51 cm   |   63 cm    |   75 cm Kap (voor bevestiging op schaarblad van 63 cm)

GEREEDSCHAP 
STOF- EN 
WATERDICHT

2 JAAR GARANTIE

HELION 3 wordt geleverd zonder schaarblad.  
U kunt het schaarblad kiezen dat het beste past bij uw 
behoeften. 

Veiligheidshendel

Beveiligde handgreep

4-snelheden keuzeschakelaar 
LED-lampje

Ergonomische Soft Touch 
handgreep, +/-90° draaibaar. 
5 instelbare standen

Schaarblad met dubbele kam

Terugslagbeveiliging

Meshouder van 
aluminium

Versterkte schaarblad-
beschermer

Quick Switch – schaar-
blad verwisselen in 1 

minuut

Versterkt ophangoog

Bedieningshendel

NIEUW

NIEUW  
Schaarbladbeschermer
Voldoet aan de nieuwe 

veiligheidsnormen.

NIEUW

Quick Switch
Snelle verwisseling van het 

schaarblad.

https://bit.ly/video-helion3-dep21
https://bit.ly/3d-helion3-dep21
https://bit.ly/helion3-access-dut
Jacques Jos | Groot-Gelmenlaan 21 3800 Sint Truiden tel 011/68.32.66



Alain Livoti
Villa Louise, Ramatuelle

Mijn teams en ik kregen de gelegenheid de nieuwe heggenschaar HELION 3 te testen, die zowel 
geschikt is voor knotwerkzaamheden als voor afwerking. Met deze heggenschaar kunnen we 
fijne en nauwkeurige snedes maken, het schaarblad hakt de bladeren of het hout niet kapot en 
zorgt ervoor dat de vegetatie er netjes uitziet na een snoeibeurt. Het is een uitgebalanceerd 
gereedschap met een goede ergonomie tijdens het gebruik. Zijn lage gewicht biedt ons veel 
flexibiliteit bij het snoeien zonder moe te worden. Dankzij de verschillende snelheden is de HELION 
3 een zeer veelzijdig apparaat. Hiermee kunnen we het apparaat echt goed afstemmen op de 
struiken die we willen snoeien om het gewenste afwerking te bereiken. Ik heb kunnen vaststellen 
dat de heggenschaar weinig energie vraagt. Met de Alpha 520-accu kunnen we namelijk een 
flinke werkdag lang werken. Ten slotte is het afstellen van de verstelbare handgreep zeer handig; 
daarmee kunnen we de positie van het schaarblad afstellen op de hoek van het snoeiwerk en toch 
een comfortabele werkhouding houden. 

GEBRUIKSDUUR*

* Globale werktijden voor gemiddeld professioneel gebruik. Tijdsduur inclusief onderbrekingen die inherent zijn aan het werk. Nieuwe accu en volledig geladen.

ULiB 1.500

ULiB 1.200

3 DAGEN

2,5 DAG

ULiB 750

1,5 DAG

250

1U30 TOT 3U

ALPHA 260

2 TOT 3U

ALPHA 520

4 TOT 6U
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DE TECHNISCHE KENMERKEN
Vermogen (W) 1.200

Gereedschapsspanning (V) 43.2

Schaarblad (cm) 51 63 75

Gewicht* gereedschap + schaarblad (kg) 3,4 3,55 3,7

Tandafstand (mm) 33

Tandhoogte (mm) 23

Tanddikte (mm) 2,25

Messnelheid (slagen/min) 3200 tot 3800

Geluidsdruk (LpA)** - dB(A) - onzekerheid KpA: 1,5 dB (A) 80

Geluidsdruk LWA)** - dB(A) - onzekerheid KWA: 2 dB(A) 93

Trillingswaarden*** op de handgrepen (m/s²) ah = 3,4

Beschermingsgraad / stof- en waterdichtheid IP54
* Volgens de norm EN 62841-1 §5.17.
** Waarden bepaald volgens de normen voor het meten van het geluidsniveau NF EN ISO 11201 en NF EN ISO 3744.
*** Trillingswaarden op de handgrepen bepaald volgens EN 62841-4-2: 2019 - tolerantie: K=1,5 m/s².

https://bit.ly/demo-helion3-dut
Jacques Jos | Groot-Gelmenlaan 21 3800 Sint Truiden tel 011/68.32.66

Jacques Tuinmachines

Groot-Gelmenlaan 21

3800 Sint-Truiden (Engelmanshoven)
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