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1. Ketting
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● Gebruik een kettingzaag met de juiste capaciteit voor de werkzaamheden. 
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Ga niet werken met de motorkettingzaag als je geen opleiding hebt gehad die past bij de 
werkzaamheden. En ook niet als je gebreken constateert, of als je niet volgens de bovenstaande 
regels kunt werken. Overleg dan met je docent / leidinggevende.

 

Je mag de motorkettingzaag alleen bedienen als je hiervoor 
uitgebreid opgeleid bent.     
Werk geconcentreerd, laat je niet afleiden
Laat de machine niet onbeheerd achter.

Je kunt verwondingen aanbrengen met de ketting

Er kan letsel door ontstaan door afbrekende of opverende 

3. Draagbeugel

Gebruik bij verplaatsingen met draaiende motor altijd de kettingrem.

BEDOELD VOOR

MotorkettingzaagMerk/Type:
Nummer:
Afdeling:

vallende of wegdraaiende bomen

PICTOGRAMMEN

RISICO'S MAATREGELEN

4. Achterhandgreep
 

Plaats bij vervoer een kap over de ketting.

Er is brandgevaar door de licht ontvlambare brandstof

Motorketttingzaag

Gebruik anders emissiearme brandstof. Alleen tanken als de motor uitstaat en afgekoeld is.

Voer alleen zaagwerkzaamheden uit waarvoor je specifiek opgeleid bent (NKC 1, 2 of 3).
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Zagen van takken en bomen

2. Kettingremhendel

MACHINEGEGEVENS

FOTO

Gebruik zo veel mogelijk een motorkettingzaag met accu.   

takken

Zorg dat jij en anderen niet getroffen worden door vallend hout.

Werk niet alleen. 
Je kunt gehoorschade oplopen

Draag geen sieraden of loshangend haar.  

Een eventuele tophendelzaag mag niet voor werkzaamheden op de grond gebruikt worden. 
Draag 'n zaagbroek of -overall, trillingsbeperkende handschoenen, gehoorbescherming, 
zaaglaarzen of -schoenen met de juiste zool voor het werk en veiligheidshelm met scherm. 

Controleer vooraf of de kettingzaag onbeschadigd is en de ketting scherp is en op spanning.
Controleer of de kettingrem goed werkt en of de ketting stil staat bij stationair draaien.

Zaag zo min mogelijk met de punt van de geleider. Voorkom een kickback.

Er kan letsel ontstaan door splijtende stammen en 

Houd bij het werk de kettingzaag vast zoals beschreven in de gebruikshandleiding.  

Kom bij samenwerking niet binnen een cirkel van 2 meter rondom een draaiende ketting.
Zorg voor een stabiele ondergrond en een veilige werkomgeving.

Roken en 
open vuur 

Telefoonnummer bij 
calamiteiten: ...............

1

2

4

Gevaar voor 
letsel en 

wegspringende 
delen 

Handschoenen 
verplicht Z

Zaagoverall 
of -broek 
verplicht

Gehoor-
bescherming 

verplicht

Helm met  
gelaatscherm

verplicht

Zaaglaarzen
of -schoenen 
verplicht

Loshangend
lang haar 
verboden

Sieraden
verboden

Brand-
gevaar
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