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Het gebruik van de motorboogzaag (steekbeugel) is de
laatste jaren sterk gestegen. De motorboogzaag wordt
vooral toegepast bij het vele verzorgingswerk in de bosbouw en bij landschappelijke beplantingen. Hoewel
er ergonomische bezwaren tegen het gebruik ingebracht
kunnen worden, wordt de motorboogzaag vooralsnog
veel toegepast.

overheen (foto 2). Dit is nodig, omdat de motorboogzaag
met de startinrichting op het linkerbovenbeen rustend
wordt gebruikt. Door het vervangen van de beugel is de
irritatie van de draagbeugel op het bovenbeen vervallen.
De oude en nieuwe draagbeugel zijn op eenvoudige wijze
te verwisselen.

Een van de ergonomische bezwaren is de vibratie.
Doordat de motorboogzaag gedurende het arbeidsproces
met beide handen gedragen en vastgehouden wordt (en
dit vaak gedurende lange tijd), is de bedieningsman
gedurende die tijd blootgesteld aan trillingen en natuurlijk
ook aan andere factoren zoals b.v. geluid en uitlaatgassen. Een ander ergonomisch bezwaar is de zware
statische belasting van de spieren door het dragen
(gewicht ca. 10 kg) (1).
Met het doel om de bezwaren van statische belasting en
vibratie bij het gebruik van de motorboogzaag te verminderen is een nieuwe draagmethode ontwikkeld.

Foto 1 De ophanging van de motorboogzaag aan het leren draagstel.

Draagstel
Het is mogelijk de motorboogzaag op te hangen aan een
leren draagstel, waardoor deze in de juiste werkhouding
gedragen kan worden (foto 1). Hiervoor is een bestaand
bosmaaier draagstel (éénpuntsophanging met panieksluiting) te gebruiken, waarvan de riem, welke van rechts
achter de bedieningsman komt, vervangen is door een
langere, om de ophanging van de motorboogzaag aan de
linkerzijde mogelijk te maken. Door de instelbaarheid
van het draagstel is het mogelijk de machine in de juiste
stand, balans en hoogte te hangen en het gewicht over
de beide schouders te verdelen. Het draagstel dat aan
de binnenkant op de schouders en bij het linkerbovenbeen
is voorzien van vilt, vangt een gedeelte van de trillingen
op. De statische belasting wordt door het gebruik van
het draagstel beperkt.

Draagbeugel
De draagbeugel is vervangen door een andere, welke
nu vóór de startinrichting langs loopt, in plaats van er iets
* Tevens verschenen in Ned. Bosb. Tijdschrift 44 (7/8) 1972 (190-192).
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Ophangingsoog
Om de motorboogzaag aan het draagstel te bevestigen
is een oog aan de rechterzijde van de motorzaag aan
de draagbeugei gemonteerd (foto 3). De plaatsing van dit
oog is zodanig, dat wanneer de motorzaag aan het
draagstel wordt vastgemaakt de zaag in de juiste werkhouding komt te hangen.

Handgreep met gashandel
De handgreep, waaraan de gashandel zit, zal nu alleen
maar gebruikt worden om de motorboogzaag te sturen
dus niet meer om te dragen.

De linkerhand
De linkerhand is door de ophanging volledig vrij gekomen
en kan daardoor de boom of struik welke wordt omgezaagd in de gewenste richting sturen (foto 4). Hierdoor
zal de gehele arbeidscyclus in eenmanswerk verricht
kunnen worden, mits het af te zetten hout niet al te zwaar
is. Is het noodzakelijk dat het afgezette hout door een
tweede man tegen de grond gewerkt wordt, dan is het
aanbevelenswaardig een stok met haak te gebruiken om
op een veilige afstand van de motorboogzaag te kunnen
werken (foto 5).

Foto 2 De nieuwe draagbeugei (bovenaanzicht).

Foto 3 Bevestiging van het ophangingsoog aan de draagbeugei.
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Foto 4 Het gebruik van de linkerhand tijdens het werk is
mogelijk geworden door de ophanging van de motorboogzaag.

Starten
Het verdient aanbeveling de motorboogzaag op de grond
te starten, met de voet in de handgreep, alvorens hem
op te hangen aan het draagstel.
Met deze veranderde werkwijze zal het verzorgingswerk
met de motorboogzaag, waarvan naar schatting 1.000 ha
per jaar in Nederland op behandeling wacht, op een
ergonomisch en economisch betere wijze gedaan kunnen
worden. Aan de algemene regels die gelden voor het
gebruik van de motorzaag, motorboogzaag en bosmaaier
dient evenwel ook met deze werkwijze de hand te worden
gehouden.

1) Aanbevelingen voor het werken met motorzagen en bosmaaiers
op grond van economische en arbeidsgeneeskundige overwegingen.
Uitv. verslag Bosbouwproefstation, Wageningen, 10(1), 1971, 20 biz.
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Foto 5 Stok met haak voor het neerhalen van grotere, afgezette
struiken.

