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European Chainsaw Certificate 1: 

Kettingzaag onderhoud en doorkorten 

Richtlijnen voor de werkplek- en uitrustingsvereisten voor 
Examencentra / Beoordelaars: 

(De beoordelingstaken staan in de EC-Standards) 

 

Werkplek vereisten 

- Beoordelingsbladen, Europese kettingzaagnormen 1 (op papier of digitaal) en formulieren voor 
risicobeheer moeten ter plaatse beschikbaar zijn 

- De beoordeling van het onderhoud kan worden uitgevoerd in een atelier of buiten mits de zaag 
veilig kan worden vastgezet om te scherpen en de weersomstandigheden geschikt zijn voor de 
beoordelingsactiviteit. 

- De kandidaat moet voorzien zijn van een kettingzaag die geschikt is voor zijn normale werking, in 
goede staat en met een aanbevolen effectieve zaagbladlengte van 300 - 380 mm. 

- De kandidaat moet voorzien zijn van de juiste gereedschappen, apparatuur, machine- en 
onderhoudshandleidingen in overeenstemming met het model van de machine, zodat de 
kettingzaag kan onderhouden en gebruikt worden in overeenstemming met de richtlijnen van de 
fabrikant. 

- Onderhoudstaken voor de beoordeling kunnen indien nodig uitgevoerd worden op onderdelen 
van andere machines. 

- Elke kandidaat moet voldoende werkruimte krijgen zodat de beoordeling effectief kan worden 
uitgevoerd zonder dat er andere storende werkzaamheden of beoordelingsactiviteiten op de 
werkplek zijn. 

- Beoordelaars moeten een inspectie vóór gebruik uitvoeren van alle gereedschappen die bedoeld 
zijn om tijdens de beoordeling te worden gebruikt om ervoor te zorgen dat deze geschikt zijn 
volgens grootte, toestand, veiligheidskenmerken enz. 

- De kandidaat moet voorzien zijn van voldoende brandstof en olie, aangepast voor het merk en 
model van de kettingzaag. 

- Er moet een open buitenruimte beschikbaar zijn om veilig te kunnen tanken, operationele 
controles van de kettingzaag uit te voeren en hout te verzagen, overeenkomstig met de goede 
praktijken van de sector. 

- De kandidaat moet voorzien zijn van de juiste hulpmiddelen die nodig zijn voor het eventueel 
optillen, dragen of verplaatsen van hout. 

- Er moet voldoende liggend hout beschikbaar zijn met geschikte afmetingen (200 mm-380 mm 
diameter) en in een realistische werkomgeving voor de kandidaten om veilig te kunnen zagen. 

- De lengte en het gewicht van het voorziene hout moeten voldoende zijn om trek- en 

drukspanning te creëren die het zaagblad kan klemmen (d.w.z. het gebruik van hulpmiddelen of 

handmatig tillen van het hout om de vastzittende zaag vrij te maken). 
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Checklist voor Beoordelaars uitrusting – Beoordeling ECC1 
 

Minimum vereisten zijn: 
 

Kettingzaag: 

 Reserve kettingzaag met alle veiligheidskenmerken volgens de huidige richtlijnen 
(Maximaal aanbevolen zaagbladlengte: 380 mm) 

 Kettingbeschermhoes 

 Specifieke brandstof & olie (combi)kan (met brandstof en olie!) 

 Reserve ketting(en) 

 Reserve bougie en starterkoord (optioneel) 
 

Onderhoudskit: 

 Combinatiesleutel / schroevendraaier 

 Vijlhouder, vijl en handvat (passend bij het type ketting) 

 Schuifmaat 

 Platte vijl met handvat 

 Dieptestellermal 

 Zaagblad groef reiniger 

 Vetpompje (voor neustandwiel en koppeling) 

 Carburator schroevendraaier 

 Inbussleutel / momentsleutel geschikt voor bouten en moeren op de machine 

 Reinigingsborstel en doek 

 Handboek van de fabrikant (digitaal of in print) 

 Tandwiel en controlemal 

 Bankschroef (optioneel) 
 

Hulpmiddelen: 
 Aluminium of Nylon wiggen 

 Velhevel / kantelhaak 

 Paktang voor houtblokken (klein) met riem en holster 

 Meetlint (optioneel) 

 Pikhaak / Sappie, enz (optioneel) 
 
 

Alle uitrusting moet voldoen aan de CE-normen. 

Als iets van de bovenstaande lijst niet beschikbaar is voor de kandidaat, 

neem dan contact op met het Examen Centrum voordat de beoordeling 

plaatsvindt. 


