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Husqvarna Balance Flex: draagtuig voor motorstokzaag
Hoge bomen snoeien met een motorstokzaag gaat handig en snel. Maar
wanneer je uren achter elkaar bezig bent, laat staan dagen, dan kun je je
armen wel voelen. Husqvarna lanceert binnenkort een draagtuig voor de
motorstokzaag, de Balance Flex, die het werk verlicht.

W

ie dagelijks met een hand
gedragen machine werkt, krijgt
spierballen. Of last van armen,
rug en schouders. Voor diverse machines
zijn er al draaghulpmiddelen. Heel gewoon
is een harnas voor een bosmaaier, maar er
is bijvoorbeeld ook een hulpstang voor een
heggenschaar, zoals in het meinummer is te
lezen. Binnenkort is er een draagtuig voor
een motorstokzaag te koop, de Balance Flex.
Husqvarna heeft voor de zomer een prototype
getest en neemt hem in productie.

Veerkatrol
Het Balance Flex draagtuig voor motorstok
zagen lijkt een beetje op een harnas voor
bosmaaiers. Het bevat twee schouderbanden
die verstelbaar zijn en een lenderiem om de
druk op de schouders te verdelen. Voor op
de borst rust echter een veerkatrol met
band en panieksluiting. Verder moet je

twee haakogen op de stokzaag, of stokheg
genschaar, schroeven. Hieraan kun je de
band van de veerkatrol doen. De stokzaag
hangt dan in het draagtuig. Voor een
optimaal steunpunt kun je de haakogen
op de steel verstellen. Wanneer je recht
omhoog werkt, is monteren in één oog
handig. Je zet dan de veer vast en laat de
machine in je lies rusten. Snoeien met
een motorstokzaag met een vaste, deelbare
steel verdient de voorkeur. Deze is over het
algemeen een kilo lichter dan een tele
scopische steel. Vaak wordt toch met
maximale steellengte gewerkt.

Proef
Het prototype is getest in de praktijk.
De testpersonen vinden de Balance Flex
een prima hulpmiddel dat het werk een stuk
comfortabeler maakt, minder vermoeiend.
Het harnas verdeelt het gewicht gelijkmatig
over de schouders waardoor het volle
gewicht niet meer in de armen gevoeld
wordt. Het is zelfs een verademing, lieten
sommigen weten. Wel moet het prototype
op details aangepast worden. De schouder
banden moeten nog wat langer en de
veerband wat breder. Eind dit jaar is hij te
koop voor ongeveer 38 euro exclusief btw.
Husqvarna levert de Balance Flex overigens
standaard bij de 325p5, binnenkort de
327p5, motorstokzaag. Deze heeft een
steel van 275 cm en weegt zonder
zaaggarnituur 5,9 kg.

Via twee haakogen hangt de stokzaag in het
draagtuigje met een veerkatrol op de borst.
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