Uit de groene praktijk
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In het instructieboekje staat welke
accessoires door de fabrikant zijn goedgekeurd (CE-markering) voor deze bosmaaier type 250 R. Ook het hakselmes
(shreddermes) is goedgekeurd.

• Instructieboekje

Shreddermes goed gemonteerd?
Voor bramen maaien is het shreddermes de ideale oplossing. In vijf minuten kun je dit nieuwe mes op de
bosmaaier monteren. Echter, voldoet deze nieuwe combinatie nog aan de CE-markering? Hoe controleer je

In het instructieboekje staat precies welke
accessoires onder de CE-markering van uw
bosmaaier vallen. De gebruiker is verplicht
de bosmaaier volgens instructies van de fabrikant te gebruiken. Accessoire en machine
moeten bij elkaar passen, dit staat vaak op
de verpakking.
In de Nederlandstalige gebruiksaanwijzing
geeft de fabrikant precies aan hoe je het
shreddermes veilig moet monteren. En welke
beschermkap je nodig hebt. De beschermkap
moet vast (niet verplaatsbaar) gemonteerd
zijn.
In de catalogus staat voor welk maai- (en
zaag-)werkzaamheden de verschillende
bosmaaiers geschikt zijn. Verder wordt aangegeven dat elk type bosmaaier zijn eigen
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Montagetekening: Zo wordt het
shreddermes veilig gemonteerd,
met de juiste beschermkap.

Op de verpakking staat dat dit
shreddermes alleen op de 250R
bosmaaier gemonteerd mag worden.

beschermkappen heeft voor de verschillende
accessoires.

Als het goed is, adviseert de dealer over het
juiste gebruik van het shreddermes. Zeer
geschikt voor bramen, houtige kruiden en
eenjarige opslag van bomen (maximale
diameter: 2 cm). Het is geen vervanger van
het zaagblad. Verder is de dealer verplicht u
te instrueren over de juiste combinatie van
bosmaaiertype en goedgekeurde accessoires.

van te zijn dat de werknemers weten hoe ze
hun bosmaaier met verschillende accessoires
veilig moeten monteren. De bosmaaier moet
aan de CE-markering blijven voldoen. In een
bosmaaiertraining leren werknemers zelfstandig hun bosmaaier te controleren op de
juiste montage van het shreddermes.
“Mensen uit de praktijk hebben behoefte aan
bevestiging dat ze veilig met hun bosmaaier
werken en het shreddermes goed gemonteerd
hebben”, aldus Philip Fiedeldij Dop,
bosmaaier-instructeur. •

• Bosmaaiertraining

Trainingsbureau Fiedeldij Dop & Tuinte verzorgt o.a. bosmaaier-

• Dealer

Fouten met montage van de verschillende
accessoires worden snel gemaakt. De werkgever is verplicht regelmatig bosmaaierinstructies te (laten) verzorgen om er zeker

trainingen op maat om de werknemers in hun eigen bedrijfssituatie praktisch op te leiden. Meer info op www.degroenepraktijk.nl
en via telefoon (026) 482 17 79 of 06 51 126 942.
Met dank aan Wassingmaat B.V. te Renkum.

als gebruiker of je het goed doet?
Tekst: Philip Fiedeldij Dop - Foto’s: Fiedeldij Dop & Tuinte

e beschermkap moet in ieder
geval het maaivlak overlappen.
“Dit is eenvoudig te controleren
door een lat over het shreddermes te leggen”,
zegt Mark Hullegie, bosmaaier-instructeur bij
Fiedeldij Dop & Tuinte. Bij afbeelding 1 is het
shreddermes in plaats van het slagmes
gemonteerd op een bosmaaier type 345 R.
Wegspattende vuil, zoals stenen en glas, kan
dan rechtstreeks via de onder- en bovenkant
van de – verkeerde – beschermkap de bedieningsman met circa 400 km/h raken! De fabrikant heeft een speciale beschermkap voor het
shreddermes (afbeelding 2) voor bosmaaier
type 250 R ontwikkeld. Deze overlapt het
maaivlak. Bovendien wordt nu de bovenkant
beter afgeschermd. Wegspattend vuil raakt
via de grond snelheid kwijt voordat het de
bedieningsman raakt.
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Verkeerde beschermkap, geen overlap
met het maaivlak: levensgevaarlijk!
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Speciale shredderkap: Voldoende overlap met maaivlak en voldoende
bescherming aan de bovenkant. Voldoet
aan de CE-markering.

Catalogus: De goedgekeurde combinaties van alle typen bosmaaiers en goedgekeurde accessoires. Het shreddermes
mag dus alleen op de 250R gemonteerd
worden.
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Voor het maaien van bramen adviseert
de dealer het shreddermes. Hij legt uit
dat deze alleen op deze bosmaaier, type
250R, gemonteerd mag worden en dan
alleen in combinatie met de speciale
beschermkap.
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In een bosmaaiertraining leer je o.a.
het shreddermes en de bijbehorende
beschermkap goed te monteren.
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