Uit de groene praktijk

Vlak zagen

Voor
Trainingen Op Maat:
www.degroenepraktijk.nl
telefoon (026) 482 17 79.

met duim en pink
Gecontroleerd
vellen
Door netjes vlak
te zagen, is het
eenvoudig te
bepalen waar
de breuklijst
komt. Een goede
breuklijst stuurt
de boom in de
juiste richting. De
zager heeft de boom
onder controle.

Gas geven met de duim en de pink in de hoek
van de beugel. Met deze natuurlijke houding
van de handen is het eenvoudig om met de
motorzaag vlak te zagen. Zo heeft u meer
controle over de boom doordat u een
goede breuklijst – scharnier – kunt zagen.
Vlak zagen is met zekerheid zagen.
Weten wat u met de boom doet.
Tekst en foto’s: Fiedeldij Dop & Tuinte

‘Op goed geluk’
Met scheve zaagsneden is het
moeilijk te bepalen waar
de breuklijst komt.
Men blijft vaak ‘op
goed geluk’ doorzagen totdat de
boom valt. Bij
bomen die niet
in de hangrichting worden
geveld, neemt de
kans dat het fout
gaat toe.

Gebogen pols
en scheef tillen

Met de duim
gas geven

Gas geven met de
wijsvinger én vlak
zagen kan alleen
door de pols in een
ongezonde hoek te
draaien. De pols is
nu kwetsbaar en kan
slechts weinig kracht
zetten. Bovendien wordt
het gashandvat opgetild
waardoor de neus van het zaagblad naar beneden gaat.

In de natuurlijke
houding hangt de
hand ontspannen
naar beneden en
wordt er met de
duim gas gegeven.
De pols is nu op
zijn sterkst.

Vlak zagen

Kracht zetten

Zonder kracht te zetten hangt de motorzaag
nu horizontaal. De handen hoeven slechts de
motorzaag zo te sturen, dat deze met het
zaagblad in de zaagsnede blijft ‘zweven’.

De gebogen pols moet flink kracht
zetten om de zaag vlak te houden
wanneer de linkerhand de draagbeugel in het midden vast heeft.
De gebogen pols is kwetsbaar en
is niet sterk.

Pink in de hoek
Zonder kracht te zetten hangt het zaagblad, in de
breedte, horizontaal wanneer de linkerhand de draagbeugel met de pink in de hoek vasthoudt. De hand hoeft
slechts de motorzaag zo te sturen, dat het zaagblad in de
zaagsnede blijft ‘zweven’ om vlak te zagen.
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Scheef zagen
De zager kijkt van boven op het zaagblad en heeft daardoor vaak niet in
de gaten hoe scheef hij zaagt wanneer hij met de wijsvinger gas geeft.
Dit is ook het geval wanneer de motorzaag ontspannen in de linkerhand
hangt en de zager de draagbeugel in het midden vast heeft.
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