
Veilig werken met de motorzaag

GEBRUIK PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 
(PBM’S) OM JE OPTIMAAL TE BESCHERMEN  

EN ANDERE NUTTIGE HULPMIDDELEN  
OM JE TE HELPEN IN NOODSITUATIES



PBM’S

>> Beschermt tegen diepe snijwonden van een bewegende 
zaagketting door lange vezels die de ketting bliksemsnel 
blokkeren.

>> Let op CE-markering, goede pasvorm en comfort.

Broek met zaagbescherming (norm: EN381-5)

>> Beschermt tegen inzagen met de motorzaag, verplettering 
door zware voorwerpen, uitglijden en kneuzingen aan de 
voet.

>> Let op de CE-markering en kies voor een hoog model met 
een zool met grof profiel. Draag de zaagbroek over het 
zaagschoeisel.

>> Onderhoud je lederen laarzen en 
schoenen tijdig en volgens de 
voorschriften van de fabrikant.

Veiligheidsschoeisel met stalen neus en  
zaagbescherming (normen: EN345, EN381-3 en EN381-6)



PBM’S

>> Beschermt tegen vallend hout, zwiepende takken, weggeslingerde spaanders en gehoorschade.

>> Let op CE-markering en houdbaarheid van 3-5 jaar afhankelijk van het gebruik (fabricagedatum 
ingedrukt). Bepaalde helmen beschikken over een UV-indicator dat aangeeft wanneer de helm 
aan vervanging toe is. De indicator is eerst rood maar bij veelvuldige blootstelling aan zonlicht 
verkleurt hij naar een lichtere kleur. Als dat gebeurt is het tijd om de helm te vervangen.

Helm met gelaats- en gehoorbescherming  
(normen: EN1731, EN352-1 en EN397)

UV-indicatorfabricagedatum

>> Beschermt tegen bramen, snijwonden, hete 
uitlaat, vuile handen ... en trillingen van de 
motorzaag.

>> Zorg voor een paar goed zittende 
handschoenen die de bediening van de 
motorzaag niet hinderen. Er bestaan ook 
handschoenen met zaagbescherming  
(EN381-7) maar dit is bij een juiste 
zaagtechniek niet noodzakelijk. 

Handschoenen (normen: EN388, EN420 en EN381-7)



HULPMIDDEL
Nuttige hulpmiddelen in noodsituaties

FLUITJE
>> Gebruik een fluitje om mensen te 

waarschuwen of om hulp in te roepen.

Naast de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) hou je best ook de volgende hulpmiddelen 

in de buurt wanneer je in het bos aan het werken bent met een kettingzaag. 

GSM
>> Controleer het bereik en zorg dat je 

gsm opgeladen is vooraleer je begint 

te werken.

PERSOONLIJKE EHBO-KIT
>> Zorg steeds voor een EHBO set in de 

buurt. Dit kan een persoonlijke setje 

zijn en/of een uitgebreidere set die  

op de werkplek aanwezig is.



Veilig werken
Schade door onvermijdbare blootstelling pak je specifiek aan

>>  Draag gehoorbescherming tegen lawaai, want ongeveer 115 dB geeft onmiddellijk onherstelbare schade aan 
de trilhaartjes in het oor.

>>  Gebruik geen te zware motorzaag met een laag trillingsniveau.

>>  Gebruik mens- en milieuvriendelijke smeermiddelen en brandstoffen voor een schonere verbranding en 
minder irritatie van de longen en de huid.

Ongevallen voorkomen is de boodschap

>>  Leer een correcte werktechniek aan (bv. via een cursus).

>>  Werk nooit alleen en draag kledij met een opvallende kleur.

>>  Gebruik een CE-gemarkeerde motorzaag met alle veiligheidsvoorzieningen (kettingrem, veiligheidsketting, 
gasbeveiliging, kettingvanger, verbreed rechter handvat, trillingsdempers, stopknop binnen handbereik …), 
kies geen te zwaar model.

>>  Verken de werkzone en schat de mogelijke gevaren in.

>>  Werk rustig en neem op tijd pauze.

>>  Werk ergonomisch en houd je hoofd te allen tijde uit de terugslagzone.

>>  Zorg voor een correct onderhoud van de motorzaag, slijp de ketting regelmatig.

Zware verwondingen vermijd of beperk je door veiligheidskledij

>>  Zaagbroek tegen diepe snijwonden aan de benen.

>>  Veiligheidsschoeisel tegen snijwonden, verplettering of verstuikingen.

>>  Helm tegen vallende of zwiepende voorwerpen.

>>  Gelaatsbescherming tegen rondvliegende spaanders of wegslaande takken.

>>  Kies voor comfortabele, nauwsluitende kledij, dat werkt prettiger.

Als het toch fout zou gaan

>>  Werk niet alleen en voorzie een EHBO-kit.

>>  Weet waar je je bevindt (adres), zoek eventueel naar reddingpunten als die er zijn (Limburg  en Antwerpen)

>>  Houd een gsm met een volledig opgeladen batterij bij de hand, controleer het bereik, zoek eventueel naar 
plaatsen met voldoende bereik.

>>  Parkeer je wagen vertrekkensklaar en zeg aan je collega waar je de sleutel bewaart.

Veilig werken met de motorzaag
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Voor meer info:

Inverde
Duboislaan 1 • 1560 Hoeilaart
T 02 658 24 94
www.inverde.be | www.europeanchainsaw.eu | www.ecopedia.be


