uit de groene praktijk
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Tekst en foto’s: Fiedeldij Dop De Groene Praktijk, www.degroenepraktijk.nl, Biddinghuizen
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‘Neutrale’ stand

Zijflap juist afgesteld

Bij de test valt de maaikop precies midden voor de bedieningsman. De zijflap is goed afgesteld. De heen-en-weergaande maaibeweging gaat nu makkelijk.

Vanaf de zijkant gezien hangt de zijflap ongeveer midden op
het been. Vergelijk deze foto met de tekening uit de gebruikshandleiding van dit Stihl FS bosmaaiertuigje.

Bosmaaier trekt naar links

De zijflap te veel naar voren

Bij de test trekt de bosmaaier voor het rechterbeen heen naar
links (gezien vanuit de bedieningsman). De maaibeweging naar
rechts wordt nu zeer vermoeiend doordat de achterkant van de
bosmaaier tegen de bil komt.

De achterste riem van de zijflap is veel te lang. Hierdoor komt de
zijflap naar voren. Haak de bosmaaier los, maak de buikriem iets
langer en de achterste riem van de zijflap iets korter. Voer dan de
controle nogmaals uit, totdat de maaier in het midden hangt.

Bosmaaier trekt naar rechts

Zijflap te ver naar achteren

Bij de test trekt de bosmaaier naar rechts. Bij de maaibeweging
naar links moet de bosmaaier over het rechterbeen getrokken
worden. Dit is onnodig vermoeiend.

De achterste riem van de zijflap is te kort. Met uw vingers kunt u de
clip van de riem achterop het tuigje optillen. Door het gewicht van
de bosmaaier wordt de riem langer. Nu nog even de riem over de
buik iets aantrekken. Dan de test ter controle nog eens uitvoeren.
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Afstellen zijflap bosmaaiertuigje
Doe de praktijktest. Maaien gaat makkelijker als de zijflap goed is afgesteld.
De maaikop komt precies recht voor de voeten op de grond.

D

at de ophanghaak als regel ongeveer een hand onder de heup of
broekriem dient te hangen, dat
weten de meeste groenmensen wel. Dat de
zijflap ook met de achterste riem versteld
kan worden, wordt in de praktijk vaak
vergeten. Vanaf de zijkant gezien dient de
ophanghaak midden op het been te hangen.
De maaikop zoekt dan de neutrale stand op
en komt midden voor de voeten.
Bosmaaierinstructeur Mark Hullegie van
trainingsbureau De Groene Praktijk laat zien
hoe u zelf eenvoudig de afstelling van de zijflap controleert.
Zijflap Stihl FS bosmaaiertuigje.
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Praktijkcontrole
Nadat de ophanghaak op de goede hoogte is
ingesteld, wordt de zijflappositie ten opzichte
van het bovenbeen gecontroleerd.
De controles worden met de stilstaande
motor uitgevoerd.
1. Til de bosmaaier een halve meter op
en houdt de maaikop midden voor u.
2. Laat de handvaten los, de maaikop valt
nu naar beneden en zoekt zijn eigen stand.
3. Bij de juiste, ‘neutrale’ afstelling ligt de
maaikop precies in het midden voor u.
Wanneer de maaikop naar links of rechts
trekt, verstelt u de achterste riem van de
zijflap.
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