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Uit de groene praktijk
Fiedeldij Dop & Tuinte Praktijktrainingen, de makers van het werkboek TOM, verzorgen deze zomer voordelige cursussen ergonomisch
werken met gereedschap en machines. Kijk voor meer informatie
op www.vraaghetaanTOM.nl of mail info@degroenepraktijk.nl of

Goed gereedschap
is het halve werk

bel met (026) 482 17 79.

Duwen op het zaagblad
Losjes vasthouden
Het moderne snoeizaagblad heeft
zo’n grote snijcapaciteit dat
u niet op het
zaagblad
hoeft te
drukken. De
tanden trekken het zaagblad in het
hout. De plaats
waar u het handvat beet houdt,
bepaalt de optimale
zaagsnelheid.

De zaagsnelheid van een professionele snoeizaag
is zeer hoog. Zo’n zaag heeft geen gestanst, maar
een laser gesneden zaagblad van SK4 staal dat
minder trilt dankzij de goede grip op het hout.

Druk op het zaagblad
verstoort het evenwicht tussen de
snij- en loscapaciteit van tanden. Het kost
onnodige
energie en
de zaagbeweging wordt
onnauwkeuriger. Het zagen
kost meer kracht
en gaat langzamer.
De kans op verwonding door uitschieten
neemt toe.

Geen naar buiten gebogen zetting van de tanden,
maar een schuin geslepen vrijloophoek in het
zaagblad. Deze rechte tanden maken een smalle
en zeer gladde zaagsnede. De verchroomde zij-

Meer loscapaciteit
Wanneer de zaag vol loopt
met zaagsel dient u het
handvat een ‘fractie’
hoger vast te pakken. De
grip van de tanden op
het hout neemt dan af.
Hierdoor gaat de trekkende zaagbeweging
lichter en kost het zagen
minder kracht. De loscapaciteit van het zaagblad wordt
groter.

kanten zijn voor duurzame scherpte en een
massief rubberen handvat is voor grip en
trillingsreductie. De moderne snoeizaag is hightech. Maar weet u dit optimaal te gebruiken?
Tekst en foto’s: Fiedeldij Dop & Tuinte
Met dank aan: Menno Duin van gemeente Waterland, Robert Bleeker

Meer snijcapaciteit
Heeft u de neiging om op de zaag te gaan drukken
om de zaagcapaciteit te verbeteren? Dan dient u het
handvat een stukje lager vast te pakken. De tanden
krijgen nu meer grip op het hout. De snijcapaciteit
neemt toe zonder dat het u extra energie kost.
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Geknikte pols
Deze knik in de pols
is onnatuurlijk
(zie TOM werkboek, hoofdstuk 4 Carpaaltunnel
syndroom).
De armspieren en
de pezen in de pols
worden overbelast.
Goed gereedschap is het
halve werk; de andere helft
bestaat uit uw vakmanschap.

Vuil en roest
Vuil tussen de tanden vermindert de loscapaciteit. Af en toe een
borstel langs de tanden doet wonderen. Borstel van het zaagblad
naar de punt van de tand. Gebruik bij hardnekkig vuil een
harsoplossend middel, olijfolie of bijvoorbeeld een speciaal
smeermiddel voor een heggenschaar. Vocht veroorzaakt roest,
waardoor het zaagblad niet meer door het hout glijdt. Droog een
nat zaagblad daarom na het werk af. Bescherm het zaagblad met,
het liefst een biologisch afbreekbare, olie.
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