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De informatie in deze tabel is enkel indicatief.
Welk zeisblad
voor welk gebruik?

Gras en andere zachte
stengels in kleinere ruimtes
met obstakels
(tuinen, boomgaarden...)

Fux Gardensense - 60cm

✿

Fux Gardensense - 70cm

✿

Gazon

Voor bramen
en ruige
begroeiing

✿

Fux Gardensense - 75cm
Falci 153 - 60cm

✿

Falci 153 - 65cm
Falci 153 - 70cm

✿
✿

Falci 128 - 65cm

✿

Falci 151 - 65cm

✿

Falci 151 - 70cm

✿
✿

Falci 100 - 75cm
Falci 106 - 70cm

Grotere oppervlaktes,
om hooi te maken...

✿

✿
✿

Falci 106 - 80cm

✿

✿

Falci 106 - 85cm

✿

✿

Falci 106 - 90cm

✿

✿
✿

Falci ruigteblad 187 - 50cm

Samenvatting
Voor het maaien van gras en andere zachte stengels. Voor tuinen, boomgaarden, kleinere ruimtes met obstakels... Een goed
blad voor beginners.
Goed polyvalent zeisblad klein genoeg voor het maaien rond obstakels en omheiningen maar reeds van een goede lengte
om met een zekere efficiëntie grotere oppervlakten te maaien. Een goed blad voor beginners.
Voor het maaien van gras op grotere oppervlaktes, om hooi te maken. Dit model is handig voor het maaien op oneffen
terrein.
Voor het maaien van gras en andere zachte stengels. Voor tuinen, boomgaarden, kleinere ruimtes met obstakels... Een
eerder fijn blad, dunner dan het 128 model of dan de Gardensense en daardoor gemakkelijk te haren. Een uitstekend blad
voor de meer voorzichtige of ervaren maaiers.
Idem
Idem
Goed voor het maaien van kleine tot middelgrote oppervlakten, tuinen, boomgaarden. Handig blad voor het maaien rond
obstakels. De curve van dit blad laat een goede combinatie van precisie en snelheid toe. Een goed blad voor beginners.
Stevig zeisblad goed geschikt voor zwaardere grassen en het maaien van slecht onderhouden terreinen. Dit blad is dikker
dan de meeste Falci bladen en dus steviger. Zijn gewicht geeft meer inertie bij het maaien wat interessant is in dichte
begroeiing. In de meeste omstandigheden geef ik eerder de voorkeur aan een lichter blad.
Idem
Voor het maaien van gras op grotere oppervlaktes, om hooi te maken... Dit blad is wat breder dan het 106 model en de
onderkant is ronder. Om die reden is het gemakkelijker op een oneven terrein.
Dit model is populair in Oost-Europa en het Midden-Oosten. Een licht maar toch stevig blad voor het maaien van gras in
tuinen, boomgaarden en middelgrote oppervlaktes, om hooi te maken op een kleine schaal...
Dit model is populair in Oost-Europa en het Midden-Oosten. Een licht maar toch stevig blad voor het maaien van gras in
tuinen, boomgaarden en grotere oppervlakte. Dit is een uitstekend blad om hooi te maken. Voor ervaren maaiers.
Dit model is populair in Oost-Europa en het Midden-Oosten. Een licht maar toch stevig blad voor het maaien van gras in
grotere oppervlakten. Dit is een uitstekend blad om hooi te maken. Voor ervaren maaiers.
Idem
Dit model is lichter dan de typische "bush blades" maar toch zeer geschikt voor het zwaardere werk. Het blijft wel
noodzakelijk om met een snijdende maaistrook te werken en dus een hakkende beweging te vermijden. Als u de snijkant
haart kan dit blad ook uitstekend dienst doen als grasblad voor kleine ruimtes.

Welk materiaal kiezen voor het onderhoud van uw zeisblad?

Het haren van de zeis

Hamer en haarspit OF haarapparaat
Wetsteen en wetsteenhouder (Men draagt de steen best in een wetsteenhouder aan de broeksriem vermits het wetten regelmatig nodig is.)
Silicar wetsteen en wetsteenhouder
Beschermende handschoen

✿

Onderhoud van de snijkant
tijdens het maaien

Initiale slijpbeurt na het
haren met het haarapparaat

✿
✿
✿

✿
✿

Het is best om een zeis gemiddeld na 4 uren maaien te haren, maar deze tijdsduur kan sterk variëren naargelang de omstandigheden.

