BIJLEN

Algemene informatie bijlen
Alle bijlen worden geleverd met een snijkantbescherming die
gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen is. Hierdoor
blijft uw bijl lang scherp. Zwart lederen beschermer voor de
professionele reeks en een oranje rubberen beschermer voor
de standaard reeks.

Bijlstelen zijn los verkrijgbaar en worden compleet met een wig en een
handleiding geleverd:
“Hoe vervang ik een bijlsteel”.

De meeste bijlen van ons zijn aan trek- en breektests onderworpen door een officieel Duits testinstituut.
Dit “VPA-instituut” verleent bij goedkeuring het GS-predikaat aan de bijlen.
GS staat voor Geprüfte Sicherheit (goedgekeurde veiligheid).
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Overzicht bijlen

GS-goedgekeurd
HFGPS-0.7-400
HGPS-0.6-360
HGPS-0.8-380
HGPS-1.0-400
HUP-0.6-380
HUP-0.8-500
HUS-0.6-380
HUS-0.8-500
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FGP-1,25-710
FGS-1.0-600
FGS-1.25-710
HUP-1.0-650
HUS-1.0-650
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FCP-1.1-710
FCP-1.4-810
FCP-1.6-810
FCP-1.8-810
FCP-2.0-860
FCP-2.3-860
FCS-1.6-810
FCS-1.8-810
FCS-2.0-860
FCS-2.3-860
FFSS-1.5.900
FGP-1.4-810
FGP-1.6-810
FGS-1.6-810
FGS-1.8-810
HFGPS-1.5-430
LS-MERLIN-2.5
MCP-2,5-810
MES-3.0-900
MES-3.5-900
SCP-0.9-500
SCP-1.5-710
SCS-0.9-500
SFS-3.5-780
SUP-1.0-500
SUP-2.0-800
SUS-2.0-800

Kampeerbijlen, licht in gewicht met een korte
steel, gemakkelijk hanteerbaar. Geschikt voor
gebruik in en rond het huis.
Kopgewicht: 0,6 kg tot 1 kg,
lengten: 36 - 50 cm.

Boombijlen, langere bijlen voor het trimmen
van bomen en soortgelijk werk.
Kopgewicht ca. 1 kg,
lengten: 60 - 70 cm.

Velbijlen, zwaardere bijlen met langere stelen
en dunner blad waarmee gemakkelijk in
bomen kan worden gehakt bij het vellen.
Kopgewicht 1,1 kg tot 2,3 kg,
lengten: 70 - 90 cm.
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Kloofbijlen, bijlen met een bredere kop
speciaal voor het klieven van hout. De
speciale vorm van de kop draagt ertoe bij
dat met weinig kracht in het hout kan worden
gehakt. Sommige zijn speciaal uitgevoerd
met een langere kop voor gebruik op een
wig.
Kopgewicht 0,9 kg tot 3,5 kg,
lengten: 43 - 90 cm.

LS-MASSE-3
LS-MASSE-4
LS-MASSE-TR-4

Kloofhamers zijn zware hamers die gebruikt
kunnen worden voor het inslaan van een
beitel of wig om hard hout te splijten.
Kopgewicht: 3 kg en 4 kg,
lengte: 90 cm.

WIGGEN

Stalen en kunststof wiggen.
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VEILIGHEID EN ONDERHOUD
Gebruik de bijl nooit aan de zijde van
de stam waar u staat. Het gevaar bestaat
dat de bijl doorschiet en u zichzelf
verwond. Zorg ervoor dat de boomstam,
waarvan u de takken gaat verwijderen,
zich tussen u en de bijl bevindt. Het
makkelijkst verwijdert u de takken van de
onderkant naar de top toe.

Blijf niet rechtop staan bij het klieven
van hout. Wanneer u het houtblok mist
kunt u uzelf behoorlijk verwonden. Buig
door uw knieën om ervoor te zorgen dat
de bijl, bij het missen van het houtblok,
de grond raakt.

Wrik de bijl niet los wanneer deze
vast zit omdat hierdoor de steel kan
breken of los raken. Beter is de bijl los te
trekken door ze verticaal heen en weer te
bewegen.

Drijf een wig nooit met een gewone bijl
in het hout. Hierdoor kan het gat, waar
de steel in zit, vervormen met als gevolg
een losse steel of een gebroken bijlkop.
Gebruik een kloofbijl of -hamer die beide
hiervoor geschikt zijn.

Gebruik een kloofbijl nooit als een
wig. De kop van de bijl kan vervormen
of breken. Gebruik een van de speciale
Bahco wiggen.

Berg de bijl nooit op in een droge
ruimte. Onder erg droge omstandigheden
kan het hout van de steel krimpen en niet
goed meer in het gat van de kop passen.
Buiten bewaren is aan te bevelen.

