Goed gebruik van kettingzaag ...
een zaak van levensbelang!

Stap 1: De juiste machine7
Het ve len van een boorr ~ ~bben we voor

het gemak teruggebracht tot een aantal
ovewchtehJke stappen Dte vaneren van
de ~ euze van de benodtgde machme tot
de uttemdehJke velhng Hugo van
BtJSlerveldt "Over de keuze van machtnes
IS tn algemene termen heel veel te Zet'Jgen De meest gemaakte 'fout' dte Wij n
de praktiJk zten. ts dat mensero top-handle

machtnes. dte met een foute benamtng
ook wel eens ~noetzaag of eenhandszaag
worden genoemd, gebrutken als een
gewone kettingzaag • Volgens Van
Btjsterveldt ben JE.' als gebrutker van deze
machme snel genetgd om de machtne
met een hand te gebrutken en dat mag
onder geen bedtng Een ander nadeel is
dat te deze machtne dte etgenhJ~ bedoeld
IS om mee naar boven tn een boom te

nemen weliswaar hc.hter ZlJn, maar ergonomtsch zo ts geconstrueerd dat ze
zwaarder ZIJn om mee te werken Om
dtezellde reden IS ook de- controle mtnde-r
goed Polman van IPC Groene Rutmie
"Over de bladlenote en motonohoud IS
we1n1g te zeggen Als JE.' heel veel grote
bomen moet vellen zul JE.' meer power en
bladlengte Willen. maar voor de gemtd·
delde golfbaan zal dtt "ltel rele-vant ZtJn •
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Stap 2. Veiligheidsuitrusting is
voor het restrisico
0· e. e hebt een machrne gekocht en w1
aan de slag. De belangriJkSte vraag 1s
dan natuurlijk wat Je doet om nsrco's te
beperken. Volgens Polman en Van
BrJsterveldt IS het daarbrj belangnJk om te
realtseren dat een verlrgherdsurtrusung
wehswaar heel belangrrJk IS, maar ergenliJk alleen drent om een restnsrco weg te
nemen
Verlrg werken begrnt biJ twee zaken,
nameliJk goed onderhoud en een goede
oplerdrng. ledere greenkeeper zou ergenhjk brJ IPC Groene Rurmte of een ander
opleidingscentrum een oplerdrng moeten
volgen rn het gebrurk van motorzagen

met wreefbeschermrng geen punt van
drscussre mogen Zrjn
Andere belangnJke punten ZrJn een
stalen neus en een stevrg profrel
Handschoenen: Ook handschoenen ZrJn
een onderdeel van de 1/erhgherdsurtrustrng waar br1na altrJd op bezurnrgd
wordt. Stratenmakershandschoenen of
goedkope werkhandschoenen 11oldoen
niet. Wat je nodrg hebt ZrJn een soepele
leren handschoen dre de doorbloedrog
van je handen en dus de controle o11er Je
machrne op peri houden.
Helm en oorbescherming: Een helm
met gerntegreerde oorbeschermers en
gezrchtsbeschermers rs een belangnJk
onderdeel van de urtrustrng. Controleer
de helm geregeld op deuken en krassen
en accepteer geen strekers dre de kwalitert van het kunststof aan zouden kunnen tasten Voor plaatsen waar geen
gevaar rs van bo11en Zrjn er ook setJeS dre
bestaan urt een gezrchtbeschermers en
oorbeschermers.
Werkjas: In prrncrpe kan redere kwahtatreve werkJas 110ldoen. Een ,as met een
verlengd rugpand rn felle goede opllallende kleuren rs echter geen luxe.

Stap 3: Persoonlijk betekent echt
persoonlijk
Hetrs al gezegd· een motorzaag IS de
meest gevaarlijke tum- en parkmach1ne.
ledere andere machme waarmee Je met
een totaal onbeschermde draareode kettrng werkt. zou zonder pardon urt de
markt genomen worden
Er IS dan ook geen enkele machrne met
een zo urtgebreid persoonhJke verhgherdsurtrustrng Een complete urtrustmg
bestaat urt.
Broek: Doorgaans voldoet een broek urt
veilrgherdsklasse 1. Voor een zaagbroek
IS verder nog belangnJI< dat deze geen
absolute garantre geeft en dat Je wasvoorschriften goed moet opvolgen
Onoordeelkundrg wassen kan ertoe Ierden dat de vezels dre de draareode kettrng moeten {ver)stoppen mrnder sterk
worden
Schoeisel: Vaak dragen gebrurkers van
een kettrogzaag gewone verlrgherdsschoenen Maar ergenhJk zou een schoen
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Stap 4: Continu onderhoud
voor betere prestaties
De verhgherdsurtrustrng op de machrne
zullen we op deze plaats nret behandelen.
We zullen drt verhaal beperken tot het
continue onderhoud dat trjdens het werk
nodrg is en het geherm achter prettrg en
productrel werken met de kettrngzaag.
Wat betreft sliJpen geldt de regel dat Je
moet slijpen als dat nog nret nodrg rs Op
die manrer kost het relatref wernrg lrJd en
werk Je gegarandeerd altrjd met een
scherpe machrne Gemrddeld SliJP Je eens
per tank of eens per twee tanken
Husqvarna heeft voor het SliJpen 11an de
ketting een speerale sh,pmal ontwrkkeld
waarmee Je snel de bertel en eventueel
ook de afstandshouder kunt slrjpen De
bertel rs dat stukje van de kettrog dre rn
het hout zaagt. De afstandhouder op
ziJn beurt bepaalt de drepte van de
J.nede.
Als Je de kettrng SliJpt, controleer dan
ook altrJd het rollen van de kettrng Zeker
brj een lichte machrne kan een te strakke
kettrng veel power wegnemen.
Tot het contrnue onderhoud hoort ook

het controleren van de kettmgsmerrng
Het rs een goede gewoonte om iedere
keer dat Je tankt ook kettrogolie biJ te
vullen .

Stap 5: 10 uur onderhoud
Naast het contrnue onderhoud rs het
redere 10 uur ook belangriJk om de
machine wat beter na te kijken . Dat
gebeurt doorgaans redere 10 uur. Deze
klerne onderhoudsbeurt bestaat urt een
grondrge rernrgrng. het afbramen van
het blad met een platte vrjl en het controleren en zonodrg schoonmaken van
het luchtfrlter.
Doorgaans doe Je dit met luchtdruk en
zeker met met benzrne of nog erger met
tweetakt

Stap 6: Brandstoffen en olie
BrJna alle motorzag n werken met
tweetakt. Het grote nadeel hrervan rs dat
Je relatref veel schadelijke stoffen het
mrlreu rnpompt.
Om deze urtstoot te 11ermrnderen zou je
kunnen werken met alkylaat-brandstof
Deze brandstof dre onder de merknamen
Aspen of MotorMrx verkocht wordt is
relatref duur, maar zou mrnder Slijtage brJ
de gevoehge machrne veroorzaken
Alkylaat-brandstof 11eroudert daarnaast
nret zo snel als gewone twee takt.
Voor kettrngzaagohe krezen veel gebrurkers een brologtsche afbreekbare versre
Nret onlogrsch als Je Je realiseert dat kettrngohe brJna hnea recta de natuur rnge·
blazen wordt
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Stap 7. De boom kan om
Eindelijk staan we voor de boom 1n
kwesue. We kunnen gaan zagen
Voordat je beg1nt te zagen beg1n Je met
mschatten van de situatie. Waar moet de
boom neervallen en hoe 1s de boom
gegroe1d.
Ook d1t is een kwest•e van ervanng Als
Je weet waar de boom mag vallen kun je
gaan zagen.
Je beg•nt altiJd met de valkerf De valkerf
bestaat u1t een henzontale zaagsnede,
de zool en een schu1ne zaagsnede· het
dak De be•de zaagsnedes moeten b•J
elkaar samenkomen 1n een punt en precies 1n de goede nchtmg WIJzen . De valkerf IS doorgaans 20% tot 25% van de
d1ameter van de boom.

-

Na de valkerf maak Je 1ets hoger dan de
horizontale zool de zogenaamde spintsnede. Deze hoeft niet d•eper te z1jn dan
10% en zorgt ervoor dat het jonge
levende en dus vaak taa1e sp•nthout
geen ns•co oplevert biJ het Ultemdelijke
vallen In een liJn met de sp1ntsnedes en
exad parallel aan de valkerf ga Je vervolgens verder met de valsnede.
Je werkt evenw1jd•g naar de zool toe.
Om de boom UJte•ndehJk te laten vallen
kunnen we een aantal hulpmlddelen
1nzetten Allereerst IS d•t een velhevel of
valw1g Deze kun Je m de valsnede staan
of duwen om de boom extra hefboom te
geven Je kunt de boom oo - helpen met
een lier. Veel greenkeepers ZIJn geneigd

om d1t met een trador te doen Maar in
het algemeen geeft een lier meer controle.
Als het goed IS moet de boom nu de
JUISte nchtmg 1n vallen. Stap daarbiJ op
het goede moment van de boom weg.
Een stam kan altiJd wegdraalen of
opspnngen met alle gevaren van d1en .
Als de boom hgt kun je aan het zaagbeeld z1en of 1e het goed hebt gedaan.
In het ideale geval Zie Je een perfed
evenWlJd•ge breukliJSt op de stobbe.
Maar onthoud 1n 1eder geval d1t een
goede houtzager word je n1et zomaar.
Dat heeft veel liJd en prakt1sche ervanng
nod•g
Mcl d.nl...,.. J.n Polm•n qn IPC Orocmr Ruarnt... 4"0 Hup<>
YftQ ~~ Ye%1tltaq1'amll
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legenda
1. valkerf

2. dak (.chu1ne zaagsnede)
3. zool (horizontale zaagsnede)
4 . sp1ntsnede

5. velsnede
6. bre uklijst
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