Nieuwe machines en werktuigen
plankenzaag
Op een landelijke demonslratiedag
heeft de firma Hethollag importeur
van o.a. Stihl motorzagen, een
tweetal plankenzagen voor aanbouw aan motorzagen geïntroduceerd. De plankenzagen bestaan
uit een aangepaste zaaggeleider,
een instelrichting om de dikte van
de planken te regelen en een speciaal geslepen ketting. Het type
LSG 420 heeft een werkbreedte
van maximaal 42 cm bij een dikte
van de plank van 1,3 tot 30 cm. Deze machine vergt voor de aandrijving een motorzaag van minstens
4,5 kW vermogen. In deze uitvoering kan de machine door één man
bediend worden.
Het type LSG 950 heeft een
werkbreedte van maximaal 90 cm
bij een dikte van de plank van 1,3
tot 50 cm. De aandrijving dient te

Jerrycan
Door Nordtec in Zweden is een
combi-jerrycan voor het vullen van
motorzagen ontwikkeld. Het meest
bijzondere punt aan deze jerrycan
is dat hëtmorsen van benzine is
uitgesloten. De schenktuit van de
benzine is voorzien van een afsluiter. Door de jerrycan op de vulopening van de motorzaag te drukken
wordt de afsluiter geopend. Als de
tank vol is stopt de can vanzelf.
Hierdoor kan snel en zonder morsen getankt worden. De twee doppen van de olie- en benzinetank
kunnen op de zijkant van de jerrycan gedrukt worden. Tussen de
olie- en benzinetank is een gleuf
aangebracht waarin men zijn combisleutel e.d. kan steken.
De jerrycan wordt geïmporteerd
door Husqvarna Nederland BV, die
ook de rest van het Nordtec-pro-
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geschieden door een of twee motorzagen van minstens 5 kW. Gezien de grootte en het gewicht van
de gehele machine (van 23-35 kg)
zijn voor de bediening twee man
vereist. Door de speciaal geslepen
ketting ontstaat een glad snijvlak.

De LSG 420 kost f 840,- exclusief BTW en de LSG 950 f 1063,. voor aandrijving met één motor en
f 1396,- voor aandrijving met twee
motoren. In de prijzen zijn de speciale kettingen en bladen inbegrepen, echter niet de motoren.
P. D. Kofman

gramma vertegenwoordigt. Dit programma omvat veiligheidskleding,
veiligheidsschoeisel, helmen met
toebehoren en gereedschappen.
Nadere inlichtingen bij Husqvar-

na Nederland BV, Uraniumweg 29,
Amersfoort, telefoon 033-31814.
De jerrycan kost f 57,50 excl.
BTW.
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