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Krachtpatsers aan ’t werk
De Husqvarna 555 RXT en
de Stihl FS 560 CEM
behoren met hun 2,8 kW
motorvermogen tot sterkste
bosmaaiers. In de vorige
Tuin en Park Techniek keken
we bij deze dubbeltest naar
het werk met het zaagblad;
nu zijn dat het mes en de
draadkop. Beide machines
zijn kanjers, maar hebben
hun eigen aardigheden en
eigenaardigheden.

Tekst: Henk Beunk – Foto’s: Henk Beunk en Wilbert Beerling

T

ussen de woorden eigenaardigheden
en eigen aardigheden zit maar een
spatie verschil. Toch heeft de eerste
een negatieve ondertoon en de tweede een
positieve. In de dagelijkse praktijk is het bij
iedere machine een mix van beiden. Je leert
ermee werken en went aan die eigenaardig
heden. Bij de Husqvarna is dat bijvoorbeeld
de plaats van het ophangoog. Als je de balans
van de machine iets wilt veranderen, moet
je de bevestiging van dat oog even losnemen.
Bij de Stihl klik je de haak zo in een ander
oog. Daarentegen is de Stihl bij lage toeren
tallen niet helemaal trillingsvrij, maar in dat
gebied werk je eigenlijk niet, dus je hebt er
niet echt last van. In het werk zelf – het punt
waar het om gaat – scoren beide machines
gewoon goed. Ze liggen plezierig en ergono
misch knap doordacht in de hand, zijn goed
in balans en laten zich probleemloos bedie
nen en starten. Stihl pakt dat laatste met de
Ergostart echter anders aan dan Husqvarna
met de decompressieknop. Maar als het
effect hetzelfde is (makkelijk starten) dan is
hi-tech niet per se beter, al is het wel een
goed verkoopargument. Het snel loskoppelen
van de machine lijkt bij de Stihl in eerste
instantie wat lastiger dan bij de Husqvarna,
maar als je de duim goed op de pal zet, gaat
het ook bij de Stihl een stuk beter. “Übung
macht den Meister” zal de Duitse fabrikant
zeggen.

Als een mes door de boter
Met het stervormige maaimes zijn beide
machines op hun best. Jonge houtopslag,
stengelige (on)kruiden en/of weerbarstig gras,
het maakt allemaal niets uit. Met 2,8 kW
vlieg je er doorheen als een mes door de
boter. Je haalt daarbij zowel met de Husqvar
na als de Stihl een (zeer) hoge capaciteit. Het
blijft daarbij wel zaak om de ogen goed open
te houden en alert te zijn, want als je een
metalen of betonnen paaltje vol raakt, komt
de klap hard aan. Raak je het schampend,
dan zijn er vooral de schrik en de vonken.
Bij een jonge boom heb je dan ook meteen
een flinke wond geslagen. Het driepuntige
mes is bij beide merken in vorm en afmetin
gen gelijk en kan dus van dezelfde leveran
cier komen. Het werk met de draadkop van
Stihl met vier draden is in het gewone werk
niet anders dan met de tweedraadskop van
Husqvarna. Beide machines meer dan vol
doende vermogen om dit hulpstuk (ook wel
trimmerkop genoemd) aan te kunnen. Wil
je capaciteit halen, dan lukt dat theoretisch
met vier draden beter dan met twee, maar
groot is het verschil niet. Beide machines
zijn eigenlijk voor een draadkop bijna te
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Beide bosmaaiers hebben een redelijk stabiele rugligging. De motor verzuipt dan niet. Deze positie
vergemakkelijkt het wisselen van mes, zaag of draadkop en maakt ook veel makkelijker schoon.

De beschermkap van de draadkop met daarin het mesje dat de draad inkort, mocht die
door tijdens het ‘kloppen’ te lang worden.

sterk. Je moet goed weten wat je doet en je
poetst zo maar iets weg dat moet blijven
staan. Ook met het oog op het gewicht dat
je draagt, hoeft bij een draadkopwerk de
machine eigenlijk niet zo zwaar te zijn.

Hulpstukken wisselen
De frequentie van hulpstukken wisselen
hangt af van wat je op je weg tegenkomt.
Met het zaagblad kun je jonge houtopslag
tot een dikte van 5 cm te lijf en tot op een
bepaalde hoogte snoeien. Met het nodige
beleid zijn er ook wel stammetjes tussen
5 en 10 cm te vellen. Ook struikachtige
opslag en stevige (on)kruiden pak je met het
zaagblad mee. Zijn de onkruiden slap of zit
er veel gras tussen dan is het mes beter. Ook
houtopslag tot zo’n 2 cm pak je dan mee.
Zijn het vooral grasachtigen die de boven
toon voeren en er zit geen houtopslag tussen,

Na een minuut of vijf maaien verliest het
afkortmesje zijn functie, omdat de scherpe
kantjes er door vervuiling afgaan.

De testmachines in het kort
Husqvarna 555 RXT
Cilinderinhoud 53,3 cm3
Max. vermogen 2,8 kW (3,8 pk)
bij 9.000 omw./min
Buisdiameter
35 mm
Inhoud tank
1,1 liter
Gewicht
vanaf 9,2 kg
Adviesprijs
vanaf 1.419 euro incl. btw
Stihl FS 560 CEM
Cilinderinhoud 57,1 cm3
Max. vermogen 2,8 kW (3,8 pk)
bij 9.500 omw./min
Buisdiameter
38 mm
Inhoud tank
1,1 liter
Gewicht
vanaf 10,2 kg
Adviesprijs
vanaf 1.399 euro incl. btw
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dan ben je weer beter af met de draadkop.
Bij beide merken moet je bij het wisselen de
aandrijfas blokkeren met een metalen pen
netje. Ben je die kwijt, dan lukt het ook met
een dunne kruiskop-schroevendraaier. Je
moet je er uiteraard wel om denken dat je
tegen de normale richting in vast- en los
draait. Moet je vaak wisselen, dan is het bij
Stihl zaak wat nieuwe zelfborgende moeren
bij je te hebben. Bij de Husqvarna is dat
minder nodig, omdat die borgt met een
contrabout. Dat is goedkoper, maar wel een
extra handeling. Curieus is dat die bout
enigszins onder de ronde vrijdraaiende
glijslof van het mes uitsteekt. De Husqvarna
heeft het voordeel dat de beschermkappen
van het mes en de draadkop met één bout
zijn vast te zetten. Bij de zaag zijn dat er
twee. Bij de Stihl zit elk van de drie kappen
met drie boutjes vast. Het gereedschap dat je
nodig hebt, krijg je bij beide machines mee
geleverd. Bij de Stihl zit dat in een redelijk
functioneel tasje. Stihl kan zijn motorzeis
ook leveren met een tweedraadskop of met
een zogenoemde ‘hakselkop’ met drie schar

nierende mesjes. Die keuze moet je bij
bestelling maken.

Onderhoudende kwesties
Het kapje over het luchtfilter zit bij Stihl
vast met drie boutjes en bij Husqvarna met
drie snelsluitingen. Ook de bougie is bij Hus
qvarna zonder schroefwerk bereikbaar. Toch
zijn die verschillen op het totaalbeeld nau
welijks van invloed, te meer omdat Stihl
de boutjes zodanig bevestigd (ook bij de
beschermkappen) dat je ze niet kwijt kunt
raken. Ook heeft Stihl een slijtplaat op het
antivibratiehuis; dat is goedkoper bij vervan
gen. Husqvarna heeft weer een vrijdraaiende
bolling onder de draadkop; dat geeft minder
reacties als je de grond raakt. Blijft dus het
feit dat er in deze dubbeltest geen winnaar
of verliezer is. Beide machines zijn prima op
hun taak berekend, hebben hun eigen aar
digheden, beide een goede naam en onge
veer dezelfde prijs. Aan u de keuze.

Plus- en minpunten
Husqvarna 555 RXT
+ goede passing draagtuig en comfortabel
+ decompressieknop voor starten
+ relatief stille machine
+ trillingsvrij
+ makkelijk te vullen met brandstof
– balanscorrectie iets omslachtig
• praktijkgewicht met zaagblad: 11,2 kg
• stationair motortoerental: 2.800 omw./min
• maximaal toerental: 12.000 omw./min
Stihl FS 560 CEM
+ praktische balansregeling
+ slijtstrip op antivibratiehuis
+ Ergostart en M-tronic-management
+ krachtige motor, pakt vlot toeren op
+ instelling voor zomer- of wintergebruik
– lichte trilling bij lage toeren
• praktijkgewicht met zaagblad: 11,6 kg
• stationair motortoerental: 2.500 omw./min
• maximaal toerental: 12.300 omw./min

Messen vergelijken
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De beschermkap zit bij Stihl met drie boutjes vast. De boutjes kun je niet verliezen.

Het Stihl-mes heeft een zelfborgende moer.
Na een paar keer moet je die vervangen.

Drie boutjes om bij het luchtfilter van
Stihl te komen en één voor de bougie.

De Husqvarna-kap heeft een soort van
snelsluitsysteem dat met één boutje werkt.

Husqvarna borgt het mes met een contramoer. Die steekt onder de slof uit.

Husqvarna heeft een kapje met snelsluitingen. De bougiedop trek je eraf.
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