uit de groene praktijk

Tekst en foto’s: Fiedeldij Dop De Groene Praktijk (www.degroenepraktijk.nl, Biddinghuizen)

1 Haaks, 90°, op de GELEIDER

4 Dieptesteller op de juiste hoogte

De bedoeling is dat u de combivijlhouder zo vasthoudt dat de
geleiderstaven vlak (horizontaal) over het dak van de beitel
geleiden. Eenvoudig gezegd, u houdt de combivijlhouder haaks,
90°, op de geleider.

Na het vijlen met de combivijl is ook de dieptesteller op de
juiste hoogte. De markeerlijn geeft echter aan dat de vorm
van de dieptesteller schuin dient te zijn.

DUWEN
MEEBEWEGEN
DUWEN
MEEBEWEGEN

Combivijl voor Stihl ketting

2 Speling geleider-ketting

5 Dieptesteller schuin, onder 10° vijlen

Bij het vijlen drukt u de ketting een klein beetje opzij en dus
komt de beitel een klein beetje scheef te staan. De vijlhouder gaat
nu niet meer vlak over het dak van de beitel. Hierdoor komt de
vijl hoger bij de punt van de beitel en wordt de punt weggevijld.

Om de kans op kickback te verminderen, zijn bij Stihl kettingen
de dieptestellers schuin van vorm. Met een zoet vijltje kunt u de
‘bult’ op de dieptesteller onder 10° wegvijlen.

De combivijl 2-in-1 van Stihl maakt een ketting vijlen eenvoudiger. Hiermee vijlt
u in één handeling de beitel scherp én de dieptesteller op de juiste hoogte.

DUWEN
MEEBEWEGEN

Stihl vijlhouder 2-in-1
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De snijhoek A van 30° wordt door de grote
schuine vlakken van de witte handvatten
duidelijk aangegeven. Snijhoek B van 60°
bij haakse kettingen en 75° bij halfhaakse
kettingen wordt bepaald door de vierkante
chromen geleiderstaven die op de daken van
de beitels rusten. De combivijlhouder heeft
een goede grip en u kunt de vijl door de
beitel zien gaan. De blokvijl in het midden
neemt de dieptesteller mee. Dit is op zich
niet nieuw, deze combivijl heeft het verbeterd. Belangrijk is dat u rustig en beheerst

vijlt. Laat het vijltje het werk doen. Er zijn
drie maten: voor de kleine Picco Stihl
ketting, voor de 325” en voor de 3/8” Stihl
ketting. Bij de vijlhouder 2-in-1 (€ 29,50 incl.
btw) zit een gebruikersinstructie. De kneepjes laat Philip Fiedeldij Dop hiernaast zien.
Foto’s 1, 2 en 3 tonen hoe u de combivijlhouder vlak op de beitel houdt, foto’s 4, 5 en
6 hoe u na het vijlen met de combivijlhouder,
met een gewone, zoete, platte vijl de dieptestellers de juiste schuine vorm geeft, waarmee u de kans op kickback vermindert.

3 Meebewegen – Haaks, 90°, op de KETTING

6 Juiste hoogte en vorm dieptesteller

Door het rechterhandvat (op de foto links) iets op te tillen, beweegt
u met de speling mee. De combivijlhouder blijft vlak over het dak
van de beitel gaan. De vijl holt de punt op de juiste diepte uit.
Bij deze Picco-ketting snijhoek B 75°.

De hoogte van de dieptesteller is hetzelfde gebleven. Nu is ook de
vorm, de schuinte van de dieptesteller goed. Minder kans op kickback.
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