Bomen vellen, zeisen, trimmen met één machine
Polman & Bijsterv eldt zijn terug! Dit keer met de bosmaaier!
Oorspronkelijk gebruik

mag werken ttkt het behoorlijk aan.

OorspronkeliJ~

Naast zwaarder m gewiCht en vermogen ts een

1S een bo•.maa1er ontwikkeld als

een machme d1e Je tn het bos gebrutkt om relattef dunne boompJeS en strUiken

te vellen Een

bosmaater voor gebrutk tn het bos meestal Uitgerust met een rechte stuurboom. eE'n kortE'rE'

echte ketttngzaag was tn zo'n sttuatte onhandtg

maatboom en eE'n schumer liggend maa,blad

en daarom werd de bosmaater ontwtkkeld waar-

Dit verschtl komt vooral omdat Je tn het bos

mee 1e kon zagen zonder te bukken. Pas later

meer stootsgewiJS bomen afzaagt BIJ het maat-

werden voor deze machtne nteuwe toepasstn-

en van gras werk Je veel als een ouderwetse zets

gen ontwtkkeld zoals het rnaaten van gras op

waarbiJ Je gras ook op wtE'rsen probeert te leg-

kletne en moethJI..

te beretken plekJeS.

gen BIJ de keus van machtoe geldt ovengens
wel dat het een het ander met uttslutt Met een

Stap 1: De juiste machine
De eerste stap dte

bosmaater gaat werken ts bekiJken waar 1e de

Auteur Hetn van lersel

bosmachme kun Je goed rnaaten en andersom.

mo ·t 7etten als Je met een
Naast een bosmaatE'r voor '" het bos en de

machtne voor nodtg hebt, want er ZIJn tn uttvoe-

motorzeis voor het maatE'n van gras en rUigtes

nng, vermogen en gewtcht nogal wat verschtllen

worden er ook wmmE>rs aangeboden op de pro-

tussen de oorspronkeliJke bosmaater, een motor-

fesstonele markt Dat ZIJn mE>estal machtnes d1e

zets of een tnmmer

Je zonder draagstel gebrUikt en dte voofllen ZtJn

Vaak ztt er tn gewtcht. vermogen en draagge-

van een loupe-handle

WICht een wereld van verschtl tussen de verschtl-

Dtt ZIJn tdeale machmes dte Je op een grote

lende machmes En tn de showroom btJ de

maater mee kunt nemen om snel even dat plek-

dealer liJkt dte twee ktlo verschtltn gewicht mts-

Je rondom een boom weg te rnaaten

schten ntet veel, maar als JE.' er de hele dag mee

Oké, JE.' hebt JOUW tdeale rnachtne geseledeerd

Rt>at seer e "U alleer r oq rLH eer• bosMaarer <: 'rJd
eer reatref zware Mdcrm•e rs cht> ren hoop •r '1
qe11 veroorzaak• E'1 OOK tll rs dE' .., J :JrqP qer erat e
mach 1es atso uut r ;e: verqC'IiJ'-bd • rr et
ste r,pes He•

r~

llrle dag r11et

zo n

'log stPed'> qeen pretJE'
milcl rne op

w ruq •e

Nadeel van de trrmmer rs het relatref hoge
gelurdsoverlast Eventueel ~an drt rets vermJO-

at eerf'"

dE'

derd worden door speciale tnmmerdraad dre

open

de wervelingen rond de draad vermrndert

De> rr .Jth•nPs en ;E' rug l'Jn d,tdr ovenqens OO<
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Wat veel mensen zrch nret realiseren rs het fert

be dor-ld

sliJpen of aan te zetten
Slagmes
Een slagmes gebrurk JE' meestalrn rurgtes en
zware onkrurden en heeft doorgaans dne of vrer
tanden Of het mes goed geslepen rs, maakt rn de
praktrjk nret zoveel urt De t1p van het mes heeft
brJ volledrg toerental een snelherd van soms wel

300 km/uur Toch rs het verstandrg om het ShJP·
vlak zo frequent mogeliJk even aan te zetten met
een platte vrJf. Ort voorkomt dat Je na verloop van
trJd naar de haakse ShJper moet gnJpen In pnncipe
geldt hrervoor dat sliJpen met een haak~ SliJper
onbalans rn het mes en dus tnllen veroorzaakt
Een vanatre op het slagmes rs het zogenaamde
shreddermes Ort rs een mes met omgebogen
punten dat werkt als een soort .lepelmaa1er voor
brJvoorbeeld bramen en khmop.

een slagmes Soms kan drt wel 1 500 toeren schelen brJ vol vermogen Een speerale trp rs om na een
se1zoen de te gebru1ken trrmmerdraad even tn het
water te gooren Kunststof kan br1na 10 tot 15%
water opnemen en word\ daarmee wat sterker.
De maa1kop met kunststof mesjes rs nret erg popuialf onder Nederlandse gebrurkers. Dat rs nret
altrJd terecht omdat deze specrlreke kop

een beter

maarbeeld geeft dan een trtmkop. En zolang JE'

•

maar zorgt dat 1e op volle toeren bliJft blijken
de kunststof mesJeS ook relatref sterk.

Aàn dP or>dt>rkc. • var de professor C' e rr dr'-•
Stap 3 Vermogen bepalen

exper men te rer de q·ote merj..(:n oo• r oq rr e•
4 tc•t rr otore" er boewd clf'lE' !T'dcr nes zeker

Over het vermogen van een machrne kun 1e

.oordc Ier hebber' op het of'IJJed v~r qr J d I'"
.Jll>toc.:, •.un JE' n het dlqemPUllP(!tJW rJJt 4-

heel kort zrJn. Probeer een machrne met het
vermogen dat past brJ JOUW werl HrerbrJ geldt

tak• !T'rr>der ver'l'DqE'I1 realr;r>ert brJ hetzl' tot
Q('W!Cil' 11

ad• nn

frl <J

•re r 1 .vo•df'" JOC'r

hoe mrnder vermogen hoe lichter rn gewrcht

ldrOrn nrf't ~~ e QP<;P I'C

en dus beter voor 1e rug Als JE' brJ de dealer rn

profP~~ronrtls

de showroom staat zal het Je nret opvallen
hoe zwaar een machrne rs. dat merk 1e pas als
Je er een dag mee werkt.

Stap 2 het garnituur
Dt> 'wHde s•ap
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Grasblad
Het grasblad rs een dunne urtvoenng van het slag-

mes H1erdoor snrJdt het beter door het matenaal
heen en kun Je gras net als brJ een ouderwetse
zets op wrersen leggen

Zaagblad

Trimmerdraad

We order che èE n 'wE'L tvpcro z :jb I
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De trrmmerdraad os op de golfbaan waarschr)nhJk
het meest popularre garn1tuur en dat komt vooral
door de gennge schade dre het toebrengt aan
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objecten als paaltJeS of bomen ReaiJseer Je hrerbrJ

dat ook een boom slechtS een beperkte tolerantte
heeft tegen de draadkop
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r

Stap 4 Draagstel

Stap S P.B.M.

Het m •e• t qebru1kehJke draagstel voor een bos-

Persoonlijke bescherm1ngsm1ddelen ZIJn extra

maa1er brengt het totale gew1cht over op de

belangnJk. biJ het werken met een bosmaa1er De

schouders BelangnJk daarbiJ IS dat het gew1cht

belangnJkste mgred1enten ZIJn een goede

over be1de schouders gelijk verdeeld IS Dat kun

beschermende broek.. handschoenen. gehoorbe-

1e 1e realiseren 1n dne etappes. Je start met het

scherming en geraatsbeschermtng Soms wordt

plaatsen van het borstkoppel op het m1dden van

wel eens gezegd dat Je een motorkettmgzaag-

Stap 6 Onderhoud
Op r1et geb1ed van de mach1ne rs het onder
houd van een bosmaa1er n1et veel anders dan
van een motorkettingzaag De speof1eke zaken
betreffen het slijpen van het zaagblad of slag·
mes Frequent slijpen voorkomt dat 1e te rade
moet gaan biJ de haakse SliJper Controleer tiJ·
dens 1e onderhoudsroullne ook even het zaaggarnltullr en de beschermkap op breuk. en zorg
dat de JUISte comb1nat1e garn1tuur en
beschermkap op de mach1ne z1t
Een belangnik punt van onderhoud ZIJn de
drver;e smeerpunten en vooral de smeerpunten
1n

de maarkop BIJ de onderhoudsbeurt hoort

1n 1eder geval het rem1gen van het luchtfilter.

Jan Polman (IPC De Gr()(•ne Ru1mte)
en Hugo van B•rsterveldt (Husqvarna) (rechts)
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