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‘Om het professionele heggen snoeien te per-
fectioneren, kwamen wij op het idee om zelf de 
perfecte maaiarm te gaan maken. Dat werd de 
MA270. Dit is het resultaat van een sterk staaltje 
productontwikkeling, waarbij geen enkele con-
cessie gedaan werd aan kwaliteit en perfectie.’ 
Aan het woord is de eigenaar/directeur van 
Becx Machines, Erwin Hommen, die net uit de 
lasruimte van het bedrijf in Moergestel stapt 
wanneer hij mij te woord staat. Het onder-
streept het beeld van een directeur die sterk 
betrokken is bij het complete ontwikkel- en 
productieproces.

Hoogwaardige producten
Hommen legt uit dat ze minder afhankelijk wil-
den worden van andere fabrikanten en daarom 
zelf zijn gaan bedenken en ontwikkelen. ‘We 
bouwen machines voor nichemarkten, met het 
idee dat je een machine maar één keer koopt 
en er daarna levenslang mee vooruit kunt. Onze 
doelgroep bestaat uit professionele gebruikers, 
die gezien het prijskaartje wel iets mogen 
verwachten. Daarom staat kwaliteit bij mij 
absoluut voorop en houd ik zelf bij het gehele 
ontwikkelproces de vinger aan de pols. Ik wil 
hoogwaardige producten van hoogwaardige 
materialen. Dat geldt voor zowel de mechani-
sche kwaliteit als de robuustheid van de materi-

alen. De cilinders en pen- en busverbindingen, 
bijvoorbeeld, zijn van een hoogwaardige kwali-
teit staal, waardoor ze veel minder slijtgevoelig 
zijn.’

Specifiek voor heggen snoeien
Het idee achter de MA270 was erop gericht 
de eindgebruiker zo min mogelijk met hand-
matige werkzaamheden te belasten en toch 
praktisch alle hoekjes en kantjes gesnoeid te 
hebben. De maaiarm is compatibel met meer-
dere types en merken werktuigdragers en wiel-
laders. De meeste maaiarmen zijn rechtshandig. 
Dat is handig als je alleen rechts snoeit, maar 
met de MA270 kun je ook links van de drager 
snoeien. De arm heeft zowel links als rechts 
een bereik van 270 cm. In principe is de MA270 
multi-inzetbaar, maar Hommen benadrukt dat 
het ontwerp specifiek gericht is op het heggen 
snoeien. Speciaal voor heggen snoeien kan 
de arm optioneel worden uitgerust met een 
hydraulische rotator op de werktuigkoppe-
ling, zodat de snoeier in de rijrichting gedraaid 
kan worden. In de standaarduitvoering kan dit 

Hydraulische maaiarm met bereik van 270 cm en wendbaarheid van 180 graden

Om de klanten een compleet pakket te kunnen aanbieden, besloot Becx Machines zelf machines 

voor het groenonderhoud te gaan ontwikkelen. In 2021 resulteerde dit in de presentatie van de 

geavanceerde hydraulische maaiarm MA270, waarmee zelfs de lastigste plekken moeiteloos kun-

nen worden bereikt.

Auteur: Jeroen Poldermans

Becx Machines tilt heggen 
snoeien naar hoger niveau
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handmatig. Ook kan er worden gekozen voor 
een ‘vaste’ kop, waardoor de heg aan de achter-
zijde toegankelijker is om te worden gesnoeid.

Eisen aan machinedrager
Op dit moment worden voornamelijk werk-
tuigdragers en wielladers gebruikt die door 
een brandstofmotor aangedreven worden. Het 
eigen gewicht van de drager moet toereikend 
zijn en de asbelasting moet montage van de 
arm toelaten. Ten slotte is een hydraulische 
pomp een must, aangezien alle bewegingen 
hydraulisch uitgevoerd worden. Voor de aan-
drijving van de snoeier is een aparte continue 
oliestroom nodig, zodat de bewegingen van de 
arm geen invloed hebben op het toerental van 
de snoeier. Er zijn verschillende configuraties 
mogelijk, zodat de eindgebruiker de arm naar 
eigen wens kan laten uitvoeren. Om de praktijk-
ervaring met de MA270 te bespreken, ging de 
reis van Moergestel naar Heemstede.

Criteria bij aanschaf
Biesot Tuinen en Parken wordt geleid door de 
neven Robert en Bart Biesot. Robert legt mij 
uit waarom zij zijn overgegaan tot de aanschaf 
van de MA270. ‘Onze vorige maaiarm was aan 
vervanging toe. Het ging allemaal niet meer 
zo snel en er zat schade aan, dus we waren 
toe aan een nieuwe machine. Een belangrijk 
criterium voor ons is de compatibiliteit. We 
werken met een brandstof-aangedreven Belos-
werktuigdrager, maar we willen in de toekomst 
ook andere merken en types inzetten. Zo wil-
len we hem ook op een shovel bouwen. Een 
ander criterium is snelheid, want we vonden 
onze vorige maaiarm te langzaam voor het vele 
werk. Op die vorige zaten mechanische bedie-
ningsknoppen. Daar wilden we ook vanaf. We 
wilden met een joystick werken; dat verhoogt 
de snelheid en het werkgemak. De mogelijk-

heid om de arm zowel rechts als links te plaat-
sen was geen vereiste, maar wel een prettige 
bijkomstigheid’, vertelt Biesot.

Combinatie met heggenscharen van 
Becx Machines
Becx Machines bouwt machines die comple-
mentair zijn. Biesot werkt al met de heggen-
snoeiers van Becx en de MA270 is een logische 
aanvulling daarop. ‘Wij gebruiken de arm bij 
het scheren van heggen; daar is die arm wat 
ons betreft voor gemaakt. Aan de arm zit ook 
een maaidek van Becx. Wij hebben te maken 
met verschillende soorten heggen die met 
verschillende frequenties worden gemaaid. 
Deze heggenscharen kunnen dat aan; dat was 
voor ons belangrijk en doorslaggevend. Onze 
ervaring met de combinatie heggenscharen/
MA270-maaiarm is positief. Het zijn krachtige 
en robuuste machines en de heggensnoeiers 
leveren een mooi uitgebalanceerd maaibeeld, 
zowel op fijne als op grove heggen.’
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Becx Machines bv ontwerpt, bouwt en 
verkoopt professionele aanbouwwerktui-
gen sinds 2009. Naast heggensnoeiers, 
onkruidborstels en kantensnijders heeft 
Becx Machines ook zelf ontwikkelde 
hydraulische armen in het assortiment. 
Zowel in binnen- als buitenland zijn deze 
machines al jaren een groot succes bij 
groenaannemers, hoveniersbedrijven en 
gemeenten. Naast hydraulisch aange-
dreven machines is er ook een machine 
die door elektromotoren aangedreven 
wordt. De HS75ER is een elektrische heg-
gensnoeier die speciaal is ontwikkeld om 
aan de eisen omtrent emissievrij werken te 
voldoen. Meer informatie vindt u op www.
becxmachines.com.

Biesot Tuinen en Parken is gevestigd in 
Heemstede. Het bedrijf is in 1948 opge-
richt door Toon Biesot, de grootvader van 
Bart en Robert. Van een klein familiebedrijf 
groeide het uit tot een hoveniersbedrijf 
met een kleine dertig man personeel. 
Vijf jaar geleden namen Robert en Bart 
Biesot het bedrijf over van hun vaders. 
Hun belangrijkste opdrachtgevers zijn 
woningbouwverenigingen in Haarlem en 
Haarlemmermeer, waarvoor zij het groot-
schalig groenonderhoud verrichten. In 
hun 74-jarig bestaan zijn ze uitgegroeid 
tot een erkend en vakbekwaam hoveniers-
bedrijf én ontwerpbureau voor tuinen en 
landschappen. Meer informatie vindt u op 
www.biesot.nl.
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