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HOUTBEWERKINGSGEREEDSCHAPPEN

Houtbewerkingsgereedschappen
Hout is een fantastisch materiaal, warm en zacht
om aan te raken. Het kan worden gevormd in de
meest denkbare vormen, waar de fantasie alleen
de grenzen aangeeft. Een uitzonderlijk materiaal
mag alleen worden bewerkt met uitzonderlijke
gereedschappen. Het Bahco assortiment omvat
een reeks zagen Superior genaamd. Soms voelen
we de behoefte al onze gereedschappen zo te
noemen. Wij willen u de beste gereedschappen
bezorgen.
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HANDZAGEN

Hoe kiest u de juiste zaag voor het juiste werk
Er zijn twee dingen die u in de gaten moet houden bij de keuze
van een zaag. Op de eerste plaats welk materiaal u moet
zagen en ten tweede hoe de afwerking van de zaagsnede moet
zijn.
Het te zagen materiaal
Uw keuze van een zaag hangt af van de afmeting, de hardheid
en de structuur van het materiaal.
De afwerking van de zaagsnede
Wanneer u nauwkeurig zaagwerk moet doen, bijvoorbeeld het
herstellen van meubels, dient u een zaag te nemen met een
fijne vertanding. Voor ruw werk, waarbij u wilt opschieten, dient
u een lange zaag te nemen met een grove vertanding.

De lengte van de zaag
Om dik materiaal goed te kunnen zagen heeft u een zaag nodig
met een grove vertanding. In dat geval haalt u het meest rendement uit de zaag door lange slagen over de gehele tandenrij te
maken. Een grof getande zaag dient dus per definitie ook lang
te zijn, bijvoorbeeld 550 - 650 mm, 22 - 26 duim.
Een zaag met middelgrove vertanding dient, voor een lange
rustige slag, ook lang te zijn, 450 - 550 mm, 18 - 22 duim zijn
gebruikelijk. Voor precisiewerk en zagen met fijne vertanding
maakt de lengte niet zoveel uit.
Wij zijn er om u te helpen.
De handzagen keuzetabel helpt u bij de keuze van de juiste
zaag voor het beoogde werk. U vindt informatie over diverse
materialen, diverse zagen, eigenschappen van zaagbladen,
handgrepen en nog veel meer.

HANDZAGEN KEUZETABEL

Kleurencodes helpen u bij uw keuze!
Alle Bahco zagen hebben een kleursymbool waarmee de karakteristieke eigenschappen en de toepassingen worden aangegeven.
Maak gebruik van de snelle en uitgekiende methode om de juiste zaag voor uw werk te vinden!
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Speciaal zaagwerk

Zagen van dun
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kleurencodes

Materiaal
Kunststof (369 aluminium)

             

         

Gasbeton
Gelamineerd materiaal

 
   



 

    

  

Gebruik
Afkorten

                  

         

Langszagen

       

         

Zagen met verstekgeleider
Zagen in verstekbak



     





 

   





 


    




Zaagbladeigenschappen
XT-vertanding

       

Extra geharde vertanding

               

Naslijpbare vertanding

  

Lage weerstand

      

Roestwerende coating

      

Roestwerende laklaag
Dik zaagblad

   

      



                      

    

   



     

   



 

Handgreepeigenschappen
Tweecomponentenhandgreep
45° en 90° aftekenhoeken
Eencomponenthandgreep
45° en 90°aftekenhoeken





  



       



