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OCHSENKOPF staat voor perfectie en veiligheid in bosbouw- en timmermans-
gereedschap. Sinds de oprichting in 1781 door de gebroeders Fahlefeld worden 
in de fabriek te Remscheid het beste staal met de beste slijping tot het hoogste 
kwaliteitsniveau gesmeed. Een OCHSENKOPF-bijl staat symbool voor ambach-
telijk kunnen op het hoogste niveau en vormt ook vandaag de dag nog de trots 
van de traditierijke gereedschapsindustrie in het Bergse land.
Een merk als een mythe.

Wat eens als een eenvoudige bijlenfabrikant begon, heeft zich inmiddels 
 ontwikkeld tot een modern industrieel bedrijf. Kwaliteit en service staan voorop.

OCHSENKOPF gereedschappen worden voornamelijk uit C60 staal gemaakt. 
Het gebruikte C60 staal wordt gekenmerkt door zijn enorme taaiheid en 
 garandeert een lange levensduur.

Bij de steelproductie worden uitsluitend hoogwaardige houtsoorten gebruikt. 
Hickory-hout is en zeer breukvaste, taaie houtsoort. OCHSENKOPF gereed-
schappen worden ipv „vlak“ bewust „bol“ geslepen. Door deze wijze van slijpen 
wordt een langere levensduur van het gereedschap bereikt.

DE OUDSTE DE OUDSTE   
BIJLENSMEDERIJ    
VAN DUITSLANDVAN DUITSLAND

MYTHE
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Vanuit de smederij het bos in

ONTSTAAN VAN ONTSTAAN VAN   
EEN BIJL

VAKKUNDIG SMEEDWERK

Van gewalst tempergietstaal C60 worden 
de smeedstukken afgezaagd.

Op een smeedpers wordt het roodgloeiende 
smeedstuk vervormd en er wordt een gat  
gemaakt, het oog van de bijl. Overtollige 
braam wordt verwijderd.

Uitsmeden van het gloeiende blad op de 
rekwals.

Definitieve vormgeving onder de  
smeedhamer. Afbramen van het  
overtollige materiaal en voorslijpen  
van de bijl.

Duurzame kenmerking door stempeling met het  
kenmerk van de fabrikant. Het veredelen (harden  
en ontlaten) van de bijlsnede waarborgt hardheid  
en breukvastheid.

Zandstralen van het oppervlak. Fijnslijpen van 
de snede. Een licht gewelfd slijpen vergroot de 
stabiliteit. Transparante lak beschermt de bijlkop 
tegen corrosie.

Instelen en vastwiggen van de steel. Het 
drievoudig vastwiggen door één hout- en 
twee ringspieën zorgt voor een duurzaam 
veilige verbinding.
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De keurmerken van gekwalificeerde keuringsinstanties  
bevestigen de hoge kwaliteit

UITSTEKENDE UITSTEKENDE   
KWALITEIT

KEURMERKEN

KWF-Profi
Bosbouwtechnische arbeidsmiddelen, welke door het  
„Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.“ (KWF) in 
Groß-Umstadt uitvoerig getest zijn, worden van het keurmerk 
„KWF-Profi“ voorzien. Ze voldoen aan alle eisen conform de 
stand der techniek. Deze hebben ondermeer betrekking op 
doelmatigheid, veiligheid, ergonomie en milieuvriendelijkheid. 
De tests omvatten technische metingen, bosbouwtechni-
sche gebruikstoepassingen en praktijkonderzoek. Het nieuwe 
„KWF-Profi“ keurmerk vervangt het oudere FPA-keurmerk 
„Eikel“ - al meer dan 50 jaar het keurmerk voor gecontroleerde 
bosbouwtechniek.

VPA GS
Gecontroleerde veiligheid door de Versuchs- und Prüfanstalt 
(VPA) in Remscheid. De VPA houdt zich al meer dan 50 jaar 
intensief bezig met het testen van handgereedschappen.

KWF-Standard
Gecontroleerde veiligheid door de Versuchs- und Prüfanstalt 
(VPA) in Remscheid. De VPA houdt zich al meer dan 50 jaar 
intensief bezig met het testen van handgereedschappen.

Dreipilz
Het keurmerk „Dreipilz“ (= drie paddestoelen) staat voor de 
verwerking van hoogwaardige staalsoorten in combinatie met 
permanente controles door de „Versuchs- und Prüfanstalt“ (VPA) 
in Remscheid.
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INFORMATIE

Bijlen voor  
universeel gebruik

KloofgereedschappenBijlen geschikt voor ontknoesten,  
kappen en cultuuronderhoud

Kwaliteit en garantie:  
Voor uw veiligheid
 ·  Eersteklas kwaliteitsgereedschap voor veilig  
professioneel werken

 ·  Al meer dan 235 jaar in Duitsland gesmeed    
kwaliteitsgereedschap

 ·  Bijlkoppen van bijzonder robuust C60-staal = hoogst  
mogelijke kwaliteit met een bijzonder lange levensduur

 ·  Beperkte analyse van de staalsoorten = hoogst mogelijke 
slijtvastheid

 ·  Bolgeslepen snijvlak = efficiënte scherpte gedurende een  
lange tijd met een lange standtijd

 ·  Vervaardiging van bijlstelen eveneens in Duitsland. Gebruik 
van houtsoorten uit geselecteerde bosbouwgebieden.

 · Meerdere veiligheidswiggen in de bijlkoppen
 ·  Gecertificeerde kwaliteit door gerenommeerde  
keuringsinstituten

Uiteenlopende werkzaamheden vragen om 
speciaal aangepast gereedschap

Om de keuze voor het juiste gereedschap te vergemakkelijken zijn  
onze gereedschappen per gebruikstoepassing gekenmerkt:

Houthakken:
Gebruiksaanwijzing
Verzeker u er voor aanvang van de werkzaamhe-
den van, dat er een voldoende veilige afstand is ten 
opzichte van andere personen en voorwerpen.

Draag geschikte veiligheidskleding, zoals bijvoor-
beeld veiligheidsschoenen en een veiligheidsbril.

Een breed hakblok, ongeveer op kniehoogte  
en op een vlakke ondergrond, vormt de basis bij 
het houthakken. Plaats het te kloven stuk hout op 
het hakblok en neem de kloofbijl in beide handen.  
De rechterhand omvat het steeleinde, de linker  
het bovenste deel van de steel, onder de kop.  
(voor linkshandigen geldt dit vanzelfsprekend 
omgekeerd).

Til de bijl nu omhoog en laat bij het neerkomen 
van de slag de linkerhand langs de steel naar de 
rechterhand bij het steeleinde glijden. Bij kleinere 
stukken hout is één slag meestal voldoende om 
het hout te splijten. Bij grote stukken hout kan een 
aluminium splijtwig van pas komen. Deze kan er met 
de achterzijde van de kloofbijl worden ingeslagen. 
Op stalen wiggen mag alleen met een hardhouten 
of kunststof hamer worden geslagen!
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kap- en ontknoest-
werkzaamheden

lichte kloofwerk-
zaamheden
tot ca. Ø 25 cm
lengte max. 30 cm

gemiddelde kloofwerk-
zaamheden
Ø 25 – 40 cm
lengte max. 30 cm

zware kloofwerkzaam-
heden
vanaf ca. Ø 40 cm 
lengte max. 30 cm

stukken van 1 m inslaan van  
kloofwiggen  
(alu of kunststof)

ILTIS® Bijlen

Universelle bijlen

SPALT-FIX® bijl 1250g, 
50 cm steel

SPALT-FIX® bijl 1250g, 
70 cm steel

SPALT-FIX® bijl 2500g

Kloofbijl 2750g

Kloofbijl 3 kg

SKloofbijl 3,5 kg

Kunststof hamer

optimaal geschikt  goed geschikt ongeschiktgeschikt mag niet  
gebruikt worden

(op voor stalen wiggen) 

De juiste gereedschapkeuze voor   
kloof- en kapwerkzaamheden
Vanzelfsprekend is de keuze mede afhankelijk van de lichaams-
lengte en de lichamelijke gesteldheid van de gebruiker. Zo zal een 
groter en krachtiger persoon beter met een zware bijl met lange 
steel overweg kunnen dan een kleiner persoon.
Een universele bijl kan gebruikt worden voor kappen, ontknoesten 
en kloven. Indien men echter een bijl uitsluitend voor kloofwerk-
zaamheden wil gebruiken dan heeft een kloofbijl, vanwege de 
wigvormige kopvorm, de voorkeur.

Een steelbeschermingshuls beschermt niet alleen de steel. 
Door het extra gewicht van ca. 300 gr. wordt de kopzijde van het 
gereedschap verzwaard. Hierdoor bereikt men, juist met de lichtere 
SPALT-FIX®-bijl met 1250 g kopgewicht, een grotere slagkracht 

in vergelijking met een bijlkop zonder steelbeschermingshuls.
Voor het slaan tegen wiggen (uit veiligheidsoverwegingen alleen 
kunststof- of aluminium wiggen gebruiken, geen staal!) is de 3 kg 
kloofbijl BIG OX® het meest geschikt, omdat de kop een groot 
slagvlak heeft en de steelbeschermingshuls bij misslagen de steel 
beschermt tegen beschadigingen onder de kop.

Omdat met knoesten doortrokken hout moeilijk te kloven 
is, kan men hiervoor het beste een zo zwaar mogelijke kloofbijl 
gebruiken.

Het volgende overzicht en de aanwijzingen bieden u een hulp 
bij het maken van de juiste gereedschapkeuze.

GEREEDSCHAPKEUZE

tot 1250 g
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De bolle slijpvorm toont optisch weliswaar niet scherp, maar het 
kloofresultaat is er niet minder om. Door de aanzienlijk langere 
standtijd bij een bolgeslepen snijvlak, hoeft er veel minder 
vaak te worden nageslepen. Dit verlengt de levensduur van het 
gereedschap en spaart niet alleen tijd maar ook kosten.

 · Noord-Amerikaanse boomsoort 
 ·  Hoogwaardige en zeer breukvaste, taaie houtsoort. Ten 
opzichte van essen-hout ligt de fysieke belastbaarheid van 
hickory-hout 3 tot 4 keer hoger

 ·  de houtvezels hebben een lange, taaie structuur. Deze zorgt 
voor meer veiligheid bij eventuele breuk: het hout wordt door 
de lange vezels bijeen gehouden en het ongecontroleerd 
rondvliegen van de steel of bijlkop wordt zo vermeden

 · Trillingdempend
 · Lange levensduur = een zeer goede prijs-/prestatieverhouding

Bij een vlakgeslepen snijvlak is de optische scherpte direct  
duidelijk waarneembaar. Door deze slijpwijze wordt het snijvlak 
echter sneller bot en moet vaker nageslepen worden..

 · Europese boomsoort
 · Conform DIN als minimale kwaliteit hout voorgeschreven
 · Gunstige prijs
 · Breukvast
 ·  Kortvezelige structuur: Door de korte vezels van het hout kan de 
breukplek in geval van een breuk niet bijeen worden gehouden. 
De steel breekt in twee delen.

KWALITEIT KWALITEIT   
HERKENNEN

KWALITEITSKENMERKEN

De ringspie verdeelt de klemkracht gelijkmatig over 360°, dus 
ook in bewegingsrichting. De vezelstructuur van het hout wordt 
niet aangetast. Ook na meerdere honderden slagen laat de 
hamerkop niet los. De ingebouwde weerhaken zorgt voor een 
vormsluitende verbinding en verhinderen het losschieten van de 
ringspie. Een „plus“ in veiligheid.

De vlakke spie biedt geen klemkracht in bewegingsrichting.

   STEEL UIT HICKORY   STEEL UIT HICKORY--HOUT   HOUT      STEEL UIT ESSEN-HOUT  VSVS

VSVS

  BOLGESLEPEN     BOLGESLEPEN        VLAKGESLEPEN     VSVS

   RINGSPIE      RINGSPIE      VLAKKE SPIE   
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Het origineel: meer veiligheid en efficiëntie

HET ROTBAND-HET ROTBAND-  
PLUS-SYSTEEMPLUS-SYSTEEM

Vastgeschroefde borgplaat 
met ring- en houten spie

Lange stalen  
steelbeschermhuls

Steel uit hoogwaardig Hickory-hout. 
Extreem buigvast en breukbestendig.

Profi-kloofbijl BIG OX® Nr. OX 635 H > zie blz. 11

Kloofbijl ROTBAND-PLUS Nr. OX 630 H > zie blz. 14

SPALT-FIX® bijl ROTBAND-PLUS Nr. OX 648 H > zie blz. 14

Universele GOLD-bosbijl ROTBAND-PLUS Nr. OX 620 H > zie blz. 16

SPALT-FIX® bijl ROTBAND-PLUS Nr. OX 644 H > zie blz. 15

ROTBAND-PLUS

Overzicht ROTBAND-PLUS   
sortiment:
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1.000 kg

2.000 kg

3.000 kg

4.000 kg

5.000 kg

6.000 kg

5.620 kg
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BIG OX

PROFI-KLOOFBIJL PROFI-KLOOFBIJL 
BIG OX®BIG OX®
Gemakkelijk hout kloven

Dubbel gegarandeerde veiligheid door  
verhoogde uittrekwaarde

Reservesteel ROTBAND-PLUS compleet 
met steelbeschermhuls, ringspie, borgplaat 
en borgschroef verkrijgbaar.
Met KWF-Profi en VPA GS-keurmerk, 
dubbel gegarandeerde veiligheid.

Veiligheidssysteem dat de norm stelt: 
lange stalen steelbeschermhuls, ringspie, 
borgplaat en borgschroef maken kop en 
steel tot een veilige eenheid.

Steel uit hoogwaardig  
Hickory-hout. Extreem  
buigvast en breukbestendig

Lange stalen  
steelbeschermhuls

Absoluut veilige verbinding tussen steel 
en kop. Lange levensduur en maximale vei-
ligheid tijdenshet werk - ook bij misslagen.

Extra groot  
slagvlak

Voorgeschreven uittrek-
waarde volgens DIN tbv 
kloofbijl Nr. 35 zonder 
ROTBAND-PLUS

BIG OX® ROTBAND-PLUS 
volgens VPA tests
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KLOOFBIJLEN

 · Met steelbevestiging ROTBAND-PLUS
 ·  Gesmede hamerkop met keerneus en extra groot slagvlak, bijv. voor het 
inslaan van wiggen

 · Met hoogwaardige steel in knopvorm van hickoryhout en snijvlakbeschermer
 ·  De reservesteel wordt compleet geleverd met steelbeschermhuls, ringspie, 
borgplaat en houtschroef

 ·  Ook de kloofbijl nr. OX 35 E + H kan met deze reservesteel  
worden aangepast tot een ROTBAND-PLUS-kloofbijl

OX 635 H Professionele Kloofbijl 
BIG OX®

Code Nr. Keurmerk losse steel

1707663 OX 635 H-3009 KWF, GS 3000 70 900 4200 OX E-696 H-0850

 ·  Gesmede kop met keerneus en extra groot slagvlak, bijv. voor 
het inslaan van wiggen

 ·  Met hoogwaardige steel in knopvorm van essen- (OX 35 E-) of 
hickoryhout (OX 35 H-) en snijvlakbeschermer

 ·  Met de reservesteel OX E-696 H-0850 kunnen de uitvoeringen 
OX 35 E en OX 35 H tot een ROTBAND-PLUS-kloofbijl  
worden aangepast

Code Nr. Keurmerk losse steel

1591789 OX 35 E-3001 KWF, GS 3000 70 850 3800 OX E-86 E-0850

1591797 OX 35 H-3009 KWF, GS 3000 70 850 3800 OX E-96 H-0850

 · Met steelbevestiging ROTBAND-PLUS
 · Gesmede kop met lang snijvlak en keerneus
 · Door de slanke vorm bijzonder geschikt voor het kloven van naaldhout
 · Met hoogwaardige steel in knopvorm van hickoryhout en snijvlakbeschermer
 ·  De reservesteel wordt compleet geleverd met steelbeschermhuls, ringspie, 
borgplaat en houtschroef

OX 638 H Kloofbijl   
ROTBAND-PLUS
Slanke vorm

Code Nr. Keurmerk losse steel

1881353 OX 638 H-3509 KWF, GS 3500 80 900 5000 OX E-638 H-3500

OX 35 E & H PROFI Kloofbijl 
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KLOOFBIJLENKLOOFBIJLEN
Hout snel en gemakkelijk klein hakken

KLOOFBIJLEN

ROTBAND-PLUS: 
Meer veiligheid en efficiëntie

Steelbevestiging
Steelbeschermhuls, ringspie, borgplaat en 
houtschroef maken steel en kop tot een 
eenheid en zorgen voor maximale veilig-
heid tijdens het werken.

Lange levensduur
De steelbeschermingshuls uit staal be-
schermt de steel tegen beschadigingen bij 
misslagen - een extra lange levensduur is 
daardoor gewaarborgd.

Losse steel ROTBAND-PLUS met 
steelbeschermhuls, ringspie, borgplaat en 
houtschroef.
Met keurmerk KWF-Profi en VPA GS, 
dubbel gegarandeerde veiligheid.

Optimaal splijtresultaat bij geringe 
krachtsinspanning door wigvormige 
bladvormgeving

Met hoogwaardige  
steel in knopvorm



14

 · Met steelbevestiging ROTBAND-PLUS
 · Uitstekend geschikt voor het kloven van naaldhout
 · Met hoogwaardige steel in knopvorm van hickoryhout
 ·  De reservesteel wordt compleet geleverd met  
steelbeschermhuls, ringspie, borgplaat en houtschroef

 ·  Ook de kloofbijl nr. OX 30 kan met deze reservesteel  
wordenaangepast tot een ROTBAND-PLUS-bijl

OX 630 H Kloofbijl ROTBAND-PLUS

Code Nr. Keurmerk losse steel

2336537 OX 630 H-2757 KWF, GS 2750 120 900 4250 OX E-630 H-2750

 · • Uitstekend geschikt voor het kloven van naaldhout
 · • Met hoogwaardige steel in knopvorm van essenhout

Code Nr. Keurmerk losse steel

1591762 OX 30 E-2751 KWF, GS 2750 120 850 3800 OX E-85 E-0850

OX 30 E Kloofbijl 

KLOOFBIJLEN

 ·  Optimaal splijtresultaat bij geringe krachtsinspanning door  
wigvormige bladvormgeving

 · Met steelbevestiging ROTBAND-PLUS
 · Met hoogwaardige steel in knopvorm van hickoryhout
 ·  De reservesteel wordt compleet geleverd met steelbeschermhuls,  
ringspie, borgplaat en houtschroef

 ·  Ook de SPALT-FIX®-bijl nr. OX 248 kan met deze reservesteel  
worden aangepast tot een ROTBAND-PLUS-bijl

OX 648 H SPALT-FIX® bijl  
ROTBAND-PLUS

Code Nr. Keurmerk losse steel

1962396 OX 648 H-1257 KWF, GS 1250 100 700 2150 OX E-648 H-1250

1852701 OX 648 H-2508 KWF, GS 2500 115 800 3550 OX E-648 H-2500
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 · Optimaal splijtresultaat bij geringe krachtsinspanning door wigvormige bladvormgeving
 · Lange levensduur, laag gewicht
 · Met hoogwaardige steel in knopvorm van essenhout
 ·  Met de reservesteel OX E-648 H-2500 kan ook de nr. OX 248 E-2501 worden aangepast 
tot een ROTBAND-PLUS-bijl

 ·  Met de reservesteel OX E-648 H-1250 kan ook  
de nr. OX 248 E-1257 worden aangepast tot een 
ROTBAND-PLUS-bijl

OX 248 E SPALT-FIX® bijl 

Code Nr. Keurmerk losse steel

1953338 OX 248 E-1257 KWF STD, GS 1250 100 700 1850 OX E-84 E-0700

1591703 OX 248 E-2501 KWF PRO, GS 2500 115 800 3250 OX E-84 E-0800

 ·  Optimaal kloofresultaat bij geringe krachtsinspanning door  
wigvormige bladvormgeving

 · Met steelbevestiging ROTBAND-PLUS
 · Met hoogwaardige steel in knopvorm van hickoryhout
 ·  De reservesteel wordt compleet geleverd met steelbeschermhuls,  
ringspie, borgplaat en houtschroef

 ·  Ook de SPALT-FIX®-bijl nr. OX 244 kan met deze reservesteel  
worden aangepast tot een ROTBAND-PLUS-bijl

Code Nr. Keurmerk losse steel

1852728 OX 644 H-1255 KWF, GS 1250 100 500 1950 OX E-644 H-1250

 · Optimaal splijtresultaat bij geringe krachtsinspanning door wigvormige bladvormgeving
 · Lange levensduur, laag gewicht
 · Met hoogwaardige steel in knopvorm van essenhout
 ·  Met de reservesteel OX E-644 H-1250 kan ook de nr. OX 244 
worden aangepast tot een ROTBAND-PLUS-bijl

OX 244 E SPALT-FIX® bijl 

Code Nr. Keurmerk losse steel

1591738 OX 244 E-1251 KWF, GS 1250 100 500 1650 OX E-84 E-0500

OX 644 H SPALT-FIX® bijl 
ROTBAND-PLUS

KLOOFBIJLEN / BIJLEN
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Universeel gebruik

GOLD-BIJLEN

 · Onmisbaar bij bos- en tuinwerkzaamheden
 ·  Met steelbevestiging ROTBAND-PLUS: steelbeschermhuls, ringspie,  
borgplaat en houtschroef maken steel en kop tot een eenheid en zorgen  
voor maximale veiligheid tijdens het werken

 ·  De steelbeschermingshuls uit staal beschermt de steel tegen beschadigingen 
bij misslagen - een extra lange levensduur is daardoor gewaarborgd

 · Snijvlak fijn gepolijst, met snijvlakbeschermer
 · Met hoogwaardige steel in koevoet-vorm van hickoryhout
 ·  De reservesteel wordt compleet geleverd met steelbeschermhuls, ringspie, 
borgplaat en houtschroef

 ·  Ook de bijl nr. OX 20 in de uitvoering van 1000 g en 1250 g kan met deze 
reservesteel worden aangepast naar een ROTBAND-PLUS-bijl.

Code Nr. Keurmerk losse steel

1879812 OX 620 H-1257 KWF, GS 1250 120 700 2100 OX E-620 H-1250

OX 620 H Universele bosbijl Gold  
ROTBAND-PLUS
Rijnlands model 

 · Onmisbaar bij bos- en tuinwerkzaamheden
 · Snijvlak fijn gepolijst, met snijvlakbeschermer
 · Met hickorysteel, koevoet-vorm
 ·  Met de reservesteel OX E-620 H-1250 kunnen de uitvoeringen van  
1000 g en 1250 g worden aangepast naar de ROTBAND-PLUS-bijl

OX 20 H Universele bosbijl Gold 
Rijnlands model 

Code Nr. Keurmerk losse steel

1591045 OX 20 H-1007 GS 1000 120 700 1600 OX E-94 H-0700

1591061 OX 20 H-1257 KWF, GS 1250 120 700 1850 OX E-94 H-0700

1591304 OX 20 H-1407 GS 1400 130 800 2150 OX E-94 H-0800

1591320 OX 20 H-1608 GS 1600 130 800 2350 OX E-94 H-0800

Snijvlak fijn gepolijst

Steel, koevoet-vorm

OCHSENKOPF OCHSENKOPF 
GOLD-BIJLENGOLD-BIJLEN
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 · Snijvlak fijn gepolijst
 · Met Hickory-steel, koevoet-vorm

OX 25 H Bijl 
Harz model 

Code Nr. Keurmerk losse steel

1591487 OX 25 H 1107 KWF 1100 120 700 1700 OX E-94 
H-0700

UNIVERSELE KLOOFBIJLEN / BIJLEN

 · Onmisbaar en handzaam bij bos- en tuinwerkzaamheden
 · Snijvlak fijn gepolijst
 · Met essen steel, koevoet-vorm

OX 235 E Bosbijl 

Code Nr. Keurmerk losse steel

1591649 OX 235 E-0602 KWF, GS 600 105 360 900 OX E-78 E-0360

1591657 OX 235 E-0802 KWF, GS 800 110 380 1100 OX E-78 E-0380

1591665 OX 235 E-1002 GS 1100 125 410 1300 OX E-78 E-0410

 · Praktische metgezel voor camping en vrije tijd
 · Ook ideaal voor het splijten van kleine houtblokken (aanmaakhout)
 ·  De achterkant van de bijlkop kan bijv. worden gebruikt voor het inslaan 
van tentharingen

 · Kop en steel uit één stuk gesmeed, daardoor praktisch onbreekbaar
 · Uiterst stabiel en robuust
 · Met kunststof greep
 ·  Voor het veilig en comfortabel vervoeren verpakt in een leren tas  
met riemlus

OX 270 GST Volledig stalen bijl 

Code Nr.

1735934 OX 270 GST-600 600 85 320 880

 · Universeel inzetbaar
 · Snijvlak gepolijst, met snijvlakbeschermer
 · Met essen steel, koevoet-vorm

OX 209 E EURO-bijl 
Rijnlands model 

Code Nr. Keurmerk losse steel

1591037 OX 209 E-1002 KWF, GS 1000 120 700 1600 OX E-83 E-0600

1591398 OX 209 E-1252 KWF, GS 1250 120 700 1850 OX E-83 E-0700

1591401 OX 209 E-1402 GS 1400 130 800 2150 OX E-83 E-0800

1591428 OX 209 E-1602 GS 1600 130 800 2350 OX E-83 E-0800
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TOPKWALITEIT-TOPKWALITEIT-  
BOSBIJL ILTIS® BOSBIJL ILTIS® 

Het gelijkmatige dunne blad is bijna tot  
aan het oog doorgehard

De 3-voudige veiligheidsborging biedt een 
optimale bescherming en garandeert een 
veilige verbinding.

Het gelijkmatige dunne blad ist bijna tot 
aan het oog doorgehard. Het snijvlak 
krijgt daardoor een bijzonder hoge 
standtijd.

Ergonomisch gevormde steel uit hoog-
waardig Hickory-hout. Extreem buigvast en 
breukveilig.

Speciaalstaal
Alleen door het gebruik van dit hoogwaar-
dige speciaalstaal kan dit type bijl met de 
beschreven voordelen gemaakt worden. 
Dit staal blijft ook bij lage temperaturen 
taai-elastisch en maakt daardoor een lang-
durige inzet bij strenge kou en met allerlei 
harde houtsoorten mogelijk.

Laag gewicht
Grote snijdprestatie bij geringe krach-
tinspanning. Ergonomische en efficiënte 
werkwijze. 

Eenvoudig na te slijpen
Het blad wordt vanaf het snijvlak tot 
aan het oog nagenoeg gelijkmatig slank 
gesmeed en zorgvuldig gehard. Bij vakbek-
waam naslijpen vervalt het naharden.

volgens Dr. Gottfried Reissinger
Schrijver van het boek „De constructieprincipes van de bijl“

BOSBIJLEN ILTIS

Verminderd breukgevaar
Het dunne en verende blad vangt de bij 
iedere slag optredende buigkrachten op en 
absorbeert deze. Het breukgevaar wordt 
daardoor wezenlijk verminderd en de 
levensduur wordt overeenkomstig verlengd.
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BOSBIJLEN ILTIS

Code Nr. losse steel

1591223 OX 16 H-1008 1000 135 900 2100 OX E-99 
H-9000

 ·  Het Canadese model van de kapbijl - met twee snijvlakken voor bijv. twee verschillende 
slijpvormen bij slechts één bijl

 · Uitstekend geschikt om takken te verwijderen, te vellen en voor de cultuurverzorging
 ·  Het gelijkmatige, dunne en bijna tot aan het oog geharde blad zorgt voor een hoge 
gebruikswaarde, een lange levensduur en een laag gewicht

 · Door de gebruiker eenvoudig na te slijpen
 · Met fijn gepolijste snijvlakken, met snijvlakbeschermer
 · Met hoogwaardige steel in knopvorm van hickoryhout

 · Uitstekend geschikt om takken te verwijderen, te kappen en voor cultuuronderhoud
 ·  Het gelijkmatige, dunne en bijna tot aan het oog geharde blad zorgt voor een hoge 
gebruikswaarde

 · Door de gebruiker eenvoudig na te slijpen
 · Snijvlak fijn gepolijst, met snijvlakbeschermer
 · Met Hickory-steel, koevoet-vorm

 ·  Uitstekend geschikt om takken te verwijderen, te kappen en voor cultuuronderhoud
 ·  Het gelijkmatige, dunne en bijna tot aan het oog geharde blad zorgt voor een hoge 
gebruikswaarde

 · Door de gebruiker eenvoudig na te slijpen
 · Snijvlak fijn gepolijst, met snijvlakbeschermer
 · Met hickorysteel, koevoet-vorm

OX 16 H  ILTIS®-dubbele bijl
Model Canada

OX 15 H  ILTIS®-Bijl
Model Canada

OX 10  H  ILTIS®-Bijl
Model Europa

Code Nr. Keurmerk losse steel

1591207 OX 15 H-0807 KWF 800 110 700 1400 OX E-95 H-7000

1591215 OX 15 H-1007 KWF 1000 125 700 1600 OX E-95 H-7000

Code Nr. Keurmerk losse steel

1591177 OX 10 H-0807 KWF 800 135 700 1800 OX E-94 H-0700

1591193 OX 10 H-1207 KWF, GS 1200 145 700 2100 OX E-94 H-0700
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WEDSTRIJDBIJLEN

Speciaal ontwikkeld voor wedstrijden

WEDSTRIJDBIJLENWEDSTRIJDBIJLEN

Alle eisen aan wedstrijdbijlen en het  
wedstrijdreglement vindt u op www.ochsenkopf.com

OX 18 H Werpbijl

OX 440 H Sportbijl

 · Optimale vluchtbaan door evenwichtige balans
 · Speciaal ontworpen tbv wedstrijden
 · Vorm en uitvoering voldoen aan de wedstrijdnormen
 · Met oplopend serienummer
 · Bijlkop gesmeed en fijn gepolijst
 ·  Met hoogwaardige Hickory-steel. Door een bijzondere houtbehandeling  
optisch zeer aantrekkelijk.

 · 3 veiligheidswiggen garanderen een onwrikbare steelbevestiging
 · Wordt geleverd met hoogwaardige leren-snijvlakbeschermer

 · Met speciale trainingsslijpwijze*
 · Gemaakt van speciaalstaal
 · 3-voudige veiligheidsborging
 ·  Met hoogwaardige, onbehandelde hickory-steel in  
koevoet-vorm en leren snijvlakbeschermer

*Aanwijzing: de bijl is alleen geschikt voor zachthout, zoals bijv. populier.

Code Nr. losse steel

1591630 OX 18 H-1206 1200 150 750 2000 OX E-99 H-0750

Code Nr. losse steel

1592696 OX 440 H-2708 190 800 3300 OX E-453 H-0800

Voet- en scheenbeschermer
Uit roestvrij edelstaal. Ter bescherming bij 
misslagen. Wordt onder de kleding en in de 
schoen gedragen.

Voor nadere informatie betreffende wed- 
strijdartikelen kunt u altijd contact met ons 
opnemen. Wij helpen u graag verder.
Email: sport@ochsenkopf.com

Hoekkaliber
Uit roestvrij edelstaal, tbv het exact bepalen 
van de snijvlakhoek (13-17°)
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„Werken in het bos brengt iedere dag nieuwe uitdagingen voor mens en „Werken in het bos brengt iedere dag nieuwe uitdagingen voor mens en 
gereedschap. Op mijn gereedschap moet ik, ook onder extreme gereedschap. Op mijn gereedschap moet ik, ook onder extreme   

omstandigheden, blind kunnen vertrouwen. Het is belangrijk om goede en omstandigheden, blind kunnen vertrouwen. Het is belangrijk om goede en 
vooral veilige arbeidsmiddelen te gebruiken. De OCHSENKOPF vooral veilige arbeidsmiddelen te gebruiken. De OCHSENKOPF   

gereedschappen zijn daarbij mijn dagelijkse begeleiders.”gereedschappen zijn daarbij mijn dagelijkse begeleiders.”
DIRK BRAUN, 2X EUROPEES KAMPIOEN & 7X DUITS KAMPIOEN DIRK BRAUN, 2X EUROPEES KAMPIOEN & 7X DUITS KAMPIOEN   

VAN DE STIHL® TIMBERSPORTS® SERIESVAN DE STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES

WEDSTRIJDBIJLEN

OCHSENKOPF is sinds 2002 in heel 
Duitsland de officiële toeleverancier van 
de STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES
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SPIEËNSPIEËN
Aluminium, kunststof of staal

OX 41 Aluminium draai-splijtwig
 · Gesmede veiligheidssplijtwig, van hoogwaardig aluminium
 · Vergrote slaghoogte en maximaal kloofeffect door 30° gedraaide vorm
 · Optimale hanteerbaarheid en groter slagvlak door ovale vorm
 · Misslagen en beschadigingen van het buitenste slagvlak wordt geminimaliseerd
 ·  Scherphoekige, gegraveerde groeven aan de voorkant, extra zaagvertanding aan de 
achterkant en weerhaken aan beide zijden voorkomen het wegschieten en terugspringen 
van de wig tijdens het inslaan, in het bijzonder bij bevroren hout

 · Rechtlijnige inslag door geleidingsribben
 · Extreem stabiel
 · Alleen geschikt om te kloven, geen hakbijl!
 · DBGM (Duits Federaal Gebruiks model)

 · Hoge veiligheid Geen splinters bij gebruik van een stalen hamer (geen staal op staal)
 · Extreem licht en bijzonder stabiel
 · Geen beschadiging van de motorzaagketting bij het raken van de wig

Code Nr. Keurmerk max. hefhoogte L B /

2598558 OX 41-1000 KWF 60 225 65 1000

Weerhaken 
tegen wegglijden

Achterkant Bol-gewelfd 
slagvlak 
tbv een verbeter-
de slagwerking in 
de slagrichting

Geleidingsribben 
tbv rechtlijnig inslaan  
in de slagrichting

Zaagvertanding 
tegen wegschietent Recht snijvlak 

tbv het beter inslaan

Visgraatprofiel 
tegen wegschieten

Niet verdraaide wigvlakken  
tbv het beter inslaan

SPIEËN

Voordelen van aluminium wiggen

Onderscheiden met de 
„BMELV Forsttechnikpreis 
2012“

Neem de veiligheidsaanwijzingen  
voor wiggen op pagina 38 in acht
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OX 42 Aluminium splijtwig massief

OX 43 Aluminium zaagsnede wig tbv 
 motorzaag

OX 44 – OX 45 Aluminium splijtwig hol

Code Nr. Keurmerk max. hefhoogte L B /

1591878 OX 42-0550 KWF, GS 35 215 45 550

1820486 OX 42-0850 KWF, GS 35 265 55 850

1591142 OX 42-1050 KWF, GS 40 260 60 1050

Code Nr. max. hefhoogte L B /

1591940 OX 43-0510 27 140 100 485

Code Nr. Omschrijving Keurmerk max. hefhoogte L B /

1591886 OX 45-0650 Aluminium hollow-wedge, 
complete

KWF 58 360 72 940

1591908 OX 44-0000 Aluminium hollow-wedge KWF 170 72 500

1591916 OX 46-0000 Wood shaft loose 360

1591924 OX 47-0000 Aluminium ring loose, 
internal dia.-Ø 53 mm

80

1591932 OX 49-0000 Plastic shaft, white 400

 · Gesmede splijtwig, DBGM*, van hoogwaardig aluminium
 · Uitstekend geschikt om te vellen en te kloven
 ·  Scherphoekige, gegraveerde groeven aan de voorkant en dubbele  
langsgroeven aan de achterkant voorkomen terugslag van de wig

 · Ook speciaal geschikt voor bevroren hout
 · Uiterst stabiel en bijzonder licht

* Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster (= Duits Federaal Gebruiks model)
te combineren met de wiggen tas OX 127-0000 (pagina 33)

 · Gesmede splijtwig van hoogwaardig aluminium
 ·  Scherphoekige, gegraveerde groeven aan de voorkant en dubbele 
langsgroeven aan de achterkant voorkomen terugslag van de wig

 · Speciaal geschikt bij werkzaamheden met de motorzaag

 · Gesmeed van hoogwaardig aluminium
 · Geschikt om te vellen en te kloven
 · Voor- en achterzijde met dubbele langsribben
 · Bijzonder geschikt voor grotere houtdiameters
 ·  Leverbaar met verwisselbaar houtinzetelement en aluminium ring of slijtvast  
en weerbestendig kunststof inzetelement DBGM*

 ·  Het inzetelement verlengt het wigeffect en maakt een groter spreid- en  
kloofeffect mogelijk

 · De aluminium ring bij het houtinzetelement voorkomt splintervorming bij het inslaan
 ·  Aluminium splijtwig hol kompleet = aluminium splijtwig hol, houtinzetelement,  
aluminium ring

 
* Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster (= Duits Federaal Gebruiks model)

SPIEËN
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 · Van hoogwaardig kunststof
 · Extreem slagvast en daarom uitstekend geschikt om te vellen, ook bij extreme kou
 · Optimaal wigeffect ook in bevroren hout 

 
Veiligheidsaanwijzing: Uitsluitend om te vellen, niet geschikt om te kloven
 ·  

te combineren met de wiggen tas OX 127-0000 (pagina 33)

 · Gesmede, massieve wig met geleidegroef 

Veiligheidsaanwijzing Stalen wiggen steeds uitsluitend inslaan met hardhouten- of  
kunststofhamer. Het slaan van staal op staal kan splintering veroorzaken.

 ·  universele bosbouwhamer geschikt voor het veilig inslaan van stalen,  
aluminium en kunststof wiggen

 · ontziet het oppervlak = geringere materiaalslijtage en langere levensduur van de wig 
 · ook uitstekend geschikt voor het inslaan van hekpalen
 · aanzienlijk hogere slagwerking door speciale metalen vulling in het hamerhuis
 ·  ergonomisch werken doordat pezen en gewrichten worden gespaard,  
omdat er geen terugslag is

 · splintervrije, breuk- en slijtvaste polyamide-koppen, 75 Shore D, getest tot -20°C
 · met hoogwaardige hickory-steel in knopvorm 

Te combineren met de professionele bosbouwriem OX 125-0000 (pagina 33)

OX 31 – OX 34 Kunststof velwig

OX 40 Stalen splijtwig massief

OX 36 H Kunststof hamer

Code Nr. Omschrijving Keurmerk max. hefhoogte L B /

1592041 OX 32-0100 Kunststof-splijtwig YUKON KWF 25 180 65 150

1592068 OX 31-0300 Kunststof splijtwig ALASKA KWF 30 230 70 250

1592076 OX 34-0400 Kunststof-splijtwig LABRADOR KWF 40 245 75 400

Code Nr. max. hefhoogte L B /

1591975 OX 40-2000 31 250 54 2000

1591983 OX 40-3000 40 270 56 3000

Code Nr. Omschrijving Keurmerk ,

kop  
/

Kop-
lengte L / losse steel

2703327 OX 36 H-2609 Recoilless wedge 
hammer

KWF 70 2600 175 900 3000 OX E-36 H-2600

2820838 OX 36-2600 Polyamid spare head 
(1 piece)

70 2600

SPIEËN
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OX 60 Schors-schiller
Schwarzwalder model

OX 62 Schors-schiller
Dauner model

OX 63 – OX 64 Schors-schiller

Code Nr. Keurmerk snijvlak y / losse steel

1592610 OX 60-0650 KWF 140 1180 650 OX E-87 E-0950

Code Nr. Keurmerk snijvlak y / losse steel

1592637 OX 62-0800 KWF 140 1180 800 OX E-87 E-1180

Code Nr. Uitvoering snijvlak y / losse steel

1592645 OX 63-0400 light pattem 110 1180 400 OX E-87 E-0950

1592653 OX 64-0550 heavy pattern 140 1180 550 OX E-87 E-0950

 · Optimaal geschikt voor het verwijderen van boomschors
 · Met omgezet uiteinde
 · Wordt zonder steel geleverd

 · Voor het eenvoudig verwijderen van schors en dunne takken
 · Met omgezet uiteinde
 · 3-zijdig geslepen
 · Wordt zonder steel geleverd

 · Voor het verwijderen van boomschors
 · Wordt zonder steel geleverd

SCHORSSCHILLERS
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OX 52 Handgrijptang

OX 53 Handgrijptang

 · Gesmede uitvoering, punten gehard
 · Met slipvaste, ergonomisch gevormde handgreep van kurk
 · Bekopening 265 mm

 · Gesmede uitvoering, punten gehard
 · Met hoogwaardige 2-componenten-greep van kurk en kunststof
 · Slipvast en ergonomisch
 · Vingeruitsparingen in de greep
 · Bekopening 185 mm

OX 58 Kap-hevel
 · Krachtig, hoge prestaties en ergonomisch
 · Keerhaak en plaat gesmeed
 · Robuust staalprofiel
 · Slipvaste, goed in de hand liggende handgreep van kurk
 · Keerhaak verstelbaar
 · Met gebogen greep voor een verbeterde ergonomie
 ·  OX 58-0800: 
Toepassing: als vel- en keerhulp tot een borsthoogte-Ø van 25 cm

 ·  OX 58-1200: 
Toepassing: als velhulp tot een borsthoogte-Ø van 25 cm 
Voor het keren tot een borsthoogte-Ø van 35 cm

Veiligheidsaanwijzing: 
 · Kap-hevels zijn uitsluitend goedgekeurd voor gebruik door één persoon
 · Maximale belasting bij de handgreep 150 kg
 · Beschadigde of verbogen kap-hevels moeten onmiddellijk worden vervangen

Code Nr. Keurmerk L /

1592491 OX 58-0800 KWF 800 2800

1592505 OX 58-1200 KWF 1300 3600

Code Nr. Keurmerk /

2231379 OX 52-0000 KWF 985

Code Nr. Keurmerk /

1609742 OX 53-0000 KWF 480

KEERHAAK / KAP-HEVEL
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OX 50 Z Trek-haak

OX 50 P Pick-haak

OX 59 Aluminum keerhaak

OX 51 Keerhaak
Schwarzwalder model

 · Voor het veilig trekken en optillen bij de verwerking van dun hout
 · Geslepen punten voor een vaste grip in het hout
 · Met slipvaste, ergonomisch gevormde handgreep van kurk

 · Voor het veilig optillen, vervoeren en opstapelen stapelhout
 · Geslepen punten voor een vaste grip in het hout
 · Met slipvaste, ergonomisch gevormde handgreep van kurk

 · Optimaal voor het keren van stamdelen en complete boomstammen
 · Speciaal geschikt voor hout met grote diameter
 · Gemaakt van een hoogvaste aluminiumlegering
 · Met robuuste stalen haak voor een vaste grip in het hout
 · Slipvast door extra gebogen punten
 · Veilige werking door hoge stabiliteit 
 · Stevige grip door extra rubberen handgreep
 · Pijplengte 1,46 m, totale lengte 1,56 m
 · Max. opening 40 cm

 · Voor het wenden en verslepen van boomstammen
 · Gesmeed uit chroom-vanadium-staal
 ·  Door de gebogen vorm is het gereedschap geschikt  
voor verschillende stamdiameters

Code Nr. Keurmerk y /

2231395 OX 50 Z-0000 KWF 210 370

Code Nr. Keurmerk y /

2231387 OX 50 P-0000 KWF 270 415

Code Nr. Keurmerk /

1980998 OX 59-1500 KWF 4900

Code Nr. Keurmerk Ring Ø y /

1592440 OX 51-0000 KWF 125 400 1600

KEERHAAK / KAP-HEVEL
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Handsappies komen overal van pas waar hout opgepakt, omhoog 
gehouden, gestapeld of gekeerd moet worden. Bijvoorbeeld bij 
het kloven van brandhout, als het gekloofde hout moet worden op-
gepakt en naar de houtstapel vervoerd moet worden. Een Sappie 
bespaart niet u alleen kracht, maar ontlast ook de rug op ergo-
nomische wijze. Dit handige hulpmiddel werkt als een verlengde 
arm. Wanneer de bijtgrage Sappiepunt in het hout is vastgeslagen, 

laat het gekloofde hout zich makkelijk optillen, terwijl uw rug 
wordt ontzien. Elke OCHSENKOPF handsappie biedt zijn eigen 
voordeel: De Alu-Sappie OX 172 A is bijzonder licht. De handsap-
pie met houten steel OX 173 E is de oude vertrouwde variant en de 
sappie OX 173 K met kunststof-glasvezelsteel is de onverwoestbare 
robuuste uitvoering.

SAPPIESAPPIE
Het kleine stuk gereedschap met de grote prestaties

SAPPIE

Kopborging

Hard kunststof

Glasvezelkern

Zachter kunststof

Onverwoestbaar en robuust
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OX 173 K Handsappie

OX 172 A Aluminium sappie

OX 173 E & H Handsappie

Code Nr. Keurmerk  / /

2478099 OX 173 K-0500 KWF 380 500 930

Code Nr. Keurmerk   / / losse steel

1592408 OX 173 E-0500 KWF 380 500 775 OX E-78 E-0380

2976463 OX 173 E-0600 KWF 600 500 1020 OX E-78 E-0600

1949365 OX 173 H-0580 KWF 800 500 1100 OX E-78 E-0800

Code Nr. Keurmerk  /

1976176 OX 172 A-0500 KWF 500 500

1976168 OX 172 A-0700 KWF 700 580

2294478 OX 172 A-0900 KWF 900 760

 · Voor het verslepen en optillen van kleinere boomstammen en stukken hout
 · Voor een ergonomische werkwijze waarbij de rug wordt ontzien
 ·  Met 3-componenten kunststof-glasvezelsteel: hard kunststof in het bovenste steelgede-
elte, zachter kunststof in het greepgedeelte voor een aangenaam gevoel in de hand en 
een onbreekbare glasvezelkern

 · Extra kopborging 

te combineren met de sappiehouder OX 126-0000 (pagina 33)

 · Voor het verslepen en optillen van kleinere boomstammen en stukken hout
 · Voor een ergonomische werkwijze waarbij de rug wordt ontzien
 · Steel van zeer sterke aluminiumlegering
 · De speciale puntgeometrie biedt een vaste grip in het hout
 · Hoge stabiliteit, betrouwbare grip, extreem licht
 ·  Met prettig in de hand liggende kunststofgreep, slipvast door extra  
haak bij de greep

 · Voor het verslepen en optillen van kleinere boomstammen en stukken hout
 · Voor een ergonomische werkwijze waarbij de rug wordt ontzien
 ·  Met hoogwaardige 38 cm lange steel van essenhout (OX 173 E-0500) of  
80 cm lange steel van hickoryhout (OX 173 H-0580). Steel in koevoet-vorm

te combineren met de sappiehouder OX 126-0000 (pagina 33)

SAPPIE

kop 

kop 
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OX 172 SCH Aluminium sappie
met snijvlak

OX 171 E Sappie
Tiroler model, getand

Code Nr.   / / losse steel

1592351 OX 171 E-1102 1100 1100 2100 OX E-76 E-1100

1592386 OX 171 E-1302 1100 1300 2300 OX E-76 E-1100

Code Nr.  /

2937476 OX 172 SCH 500 560

 · Voor het verslepen en optillen van kleinere boomstammen en stukken hout
 · Met extra snijvlak aan de achterzijde voor het snel doorhakken van houtvezels
 ·  Door de dubbele functie wordt de handsappie met een draai snel tot een bijl en  
vervangt zodoende een extra gereedschap tijdens de werkzaamheden

 · Voor een ergonomische werkwijze waarbij de rug wordt ontzien
 · Steel van zeer sterke aluminiumlegering
 · De speciale puntgeometrie biedt een vaste grip in het hout
 · Hoge stabiliteit, betrouwbare grip, extreem licht
 · Met prettig in de hand liggende kunststofgreep, slipvast door extra haak bij de greep

 · Voor het wegtrekken en verslepen van boomstammen
 · Voor een betere grip bij bevroren hout door extra vertanding
 · Met hoogwaardige steel van essenhout

SAPPIE

kop
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OX 70 E & H Sikkel

OX 252 K Sikkel Zwitsers model

OX 252 T Tas tbv sikkel

Code Nr. Uitvoering Keurmerk  / / losse steel

1592106 OX 70 E-0901 tweehandig gebruik KWF 900 900 1600 OX E-90 E-0900

1592122 OX 70 H-0905 éénhandig gebruik KWF 450 900 1300 OX E-98 H-0450

Code Nr. snijvlak y y /

2717883 OX 252 K-0500 295 465 640

Code Nr. /

2794012 OX 252 K-0000 165

 ·  Voor het weghakken en verwijderen van kleinere gewassen, bijv. struiken,  
struikgewas, kreupelhout

 · Gesmede uitvoering
 · Met extra snijvlak aan de rugzijde
 · Met hoogwaardige steel van essen- (OX 70 E-) of hickoryhout (OX 70 H-)

 ·  optimale hulp voor het onderhoud van jonge aanplant en voor het verwijderen van 
kleinere planten

 · klingblad van gehard tempergietstaal C45
 · greep van 2-componentenkunststof in modern ontwerp
 · zacht kunststof in het greepgedeelte voor een prettiger handgevoel en slipvast werken

 · handige tas voor het veilig transporteren en opbergen
 · passend bij sikkel Zwitsers model nr. OX 252
 · met drukknopen voor snelle sluiting en een riemlus
 · van robuust, gemakkelijk te reinigen polyester

CULTUURONDERHOUD

kop 
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TOEBEHOREN

OX 126-0000 Sappiehouder

OX 127-0000 Wiggen tas

 · Praktische houder voor handsappie OX 173
 · Voor het snel opbergen tijdens het werk en voor veilig transport
 · Eenvoudig inhaken van de sappie door kliksluiting
 · Van robuust, gemakkelijk te reinigen polyester
 · De gereedschaphouder is van roestvrij edelstaal en zwenkt mee

 · voor het onder handbereik opbergen van aluminium en kunststof wiggen aan de riem
 ·  twee grote vakken bieden veilige houvast voor twee wiggen. Als alternatief kunnen in  
de achterste zak een OCHSENKOPF-grijptang of een trekhaak worden meegenomen

 · dankzij een grote riemlus ook te combineren met brede riemen
 · van robuust, gemakkelijk te reinigen polyester

Code Nr. H B /

2646978 OX 126-0000 160 105 140

Code Nr. H B /

2821095 OX 127-0000 320 140 160

OX 125-0000 Profi-gordel gepolsterd
 · riem van echt leer met robuuste dubbele gaten
 ·  stabiliserende voering in het onderste ruggedeelte, daardoor gebalanceerde  
gewichtsverdeling, stabiele bevestiging en maximaal draagcomfort

 · binnenzijde van de voering geperforeerd voor de optimale luchtcirculatie
 · riembreedte ca. 45 mm, maximale breedte rugstoffering 130 mm
 · stoffering afneembaar, leren riem ook afzonderlijk te gebruiken
 · voor tailleomvang van 80 - 120 cm

Code Nr. /

2907054 OX 125-0000 440
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OX 350 - OX 355 Houweel

OX 370 Trek-/Wiegmes

 · Voor het uithollen, bijv. van boomstammen
 · Snijvlak fijn gepolijst
 · Wordt zonder steel geleverd

 · Voor het afschaven van houten balken
 · Met doorgeklonken blauwe grepen
 · Snijvlak fijn gepolijst

Code Nr.   Omschrijving snijvlak y / losse steel

1592890 OX 350-0850 Vlakke houweel 85 mm 85 1150 OX E-91 E-0800 800

1592912 OX 355-0700 Holle houweel 70 mm 70 1150 OX E-91 E-0800 800

OX 410 Steekbijl
 · Voor het bewerken van houten oppervlakken, bijv. houten balken
 · Van chroom-vanadium staal
 · Snijvlak(ken) fijn gepolijst

Code Nr. Uitvoering snijvlak y y /

1592874 OX 410-4500 met zijfreesvlakken (3-voudig) 45 450 1150

Code Nr. Snijvlakbreedte Snijvlaklengte /

1593021 OX 370-2250 35 225 450

1593048 OX 370-2500 35 250 500

TIMMERMANS-GEREEDSCHAP

TIMMERMANS-TIMMERMANS-  
GEREEDSCHAPGEREEDSCHAP
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OX 395 E Timmermansbijl

OX 345 H Timmermansbijl

OX 375 Trekmes
leichte Ausführung

 · Snijvlak fijn gepolijst
 · Met hoogwaardige rechte essen steel

 · Met aangesmede spijkertrtekker
 · Tweezijdig snijvlak, fijn gepolijst
 · Met hoogwaardige hickory steel, koevoet-vorm

 · Voor het afschaven van houten balken
 · Met doorgeklonken zwarte grepen

Code Nr. losse steel

1592858 OX 395 E-1601 1600 90 800 2350 OX E-82  E-0800

Code Nr. losse steel

1593005 OX 345 H-1102 1100 120 380 1400 OX E-83  H-0390

Code Nr. Snijvlakbreedte Snijvlaklengte /

1593056 OX 375-2250 35 225 400

1593064 OX 375-2500 35 250 450

TIMMERMANS-GEREEDSCHAP

TIMMERMANS-TIMMERMANS-  
GEREEDSCHAPGEREEDSCHAP
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VERKOOPSTANDAARDS

OX VS 24 R  
Bijlstandaard ROTBAND-PLUS
24-delig

OX VS 24 Bijlstandaard
24-delig

 · Deze verkoopstandaard is door zijn rustieke uitvoering een blikvanger in elke verkoopruimte
 ·  Alle producten uit het OCHSENKOPF-kernassortiment worden aantrekkelijk gepresenteerd
 ·  Door de compacte afmetingen van de standaard (hoogte 110 cm, breedte 68 cm, diepte 75 
cm) weet deze zwijgende verkoper overal een plekje te vinden

 · Deze verkoopstandaard is door zijn rustieke uitvoering een blikvanger in elke verkoopruimte
 · Alle producten uit het OCHSENKOPF-kernassortiment worden aantrekkelijk gepresenteerd
 ·  Door de compacte afmetingen van de standaard (hoogte 110 cm, breedte 68 cm, diepte  
75 cm) weet deze zwijgende verkoper overal een plekje te vinden

elk 1 stuks:
OX 235 E-0802  Bosbijl 800 g
OX 232 E-0602 Bijl 600 g* 
OX 232 E-0802 Bijl 800 g*
OX 10 H-0807 ILTIS®-Bijl 800 g 
OX 39 H-3009 Kloofbijl 3 kg*

elk 2 stuks:

OX 45-0650 Aluminium splijtwig hol 
OX 42-1050 Aluminium splijtwig  
massief 1050 g
OX 42-0550 Aluminium splijtwig 
massief 550 g
OX 20 H-1257 Bosbijl, Rijnlands  
model  1250 g
OX 635 H-3009 Kloofbijl  
BIG OX® 3 kg

elk 3 stuks:

OX 244 E-1251 Bijl SPALT-FIX® 1250 g 
OX 205 E-1252 Bijl 1250 g* 
OX 248 E-2501 Bijl SPALT-FIX® 2500 g

Inhoud

* OX 232, OX 39 en OX 205 niet in catalogus

Code Nr. /

1737147 OX VS 24 165

elk 1 stuks:

OX 45-0650 Aluminium splijtwig hol
OX 41-0000 Aluminium draai-splijtwig
OX 235 E-0802 Bosbijl 800 g
OX 173 E-0500 Handsappie 380 mm
OX 173 H-0580 Handsappie 800 mm
OX 270 GST-600 Volledig stalen bijl
OX 10 H-0807 ILTIS®-Bijl 800 g
OX 20 H-1257 Bosbijl, Rijnlands model 1250 g
OX 30 E-2751 Kloofbijl 2750 g
OX 620 H-1257 Universele bosbijl Gold  
ROTBAND-PLUS 1250 g
OX 644 H-1255 Bijl SPALT-FIX®  
ROTBAND-PLUS 1250 g 
OX 648 H-1257 Bijl SPALT-FIX® 
ROTBAND-PLUS 1250 g

elk 2 stuks:

OX 42-1050 Aluminium splijtwig massief 1050 g
OX 42-0550 Aluminium splijtwig massief 550 g
OX 244 E-1251 Bijl SPALT-FIX® 1250 g
OX 248 E-2501 Bijl SPALT-FIX® 2500 g
OX 635 H-3009 Kloofbijl BIG OX® 3 kg
OX 648 H-2508 Kloofbijl SPALT-FIX®  
ROTBAND-PLUS 2500 g

Code Nr. /

1981048 OX VS 24 R 165

Inhoud
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OX 33-0200 Slijp- en reinigingssteen
 · Gecombineerde slijp- en reinigingssteen uit silicium-carbide met afgeronde kanten
 ·  Het materiaal behoort tot de hardste en beste slijpmiddelen; geschikt voor  
gereedschappen met overwegend vlak snijvlak, zoals bijlen, beitels en messen

 · Eén zijde met grove korrel (120) tbv snel slijpen
 · Eén zijde met fijne korrel (320) tbv fijnslijpen resp. reinigen 

Gebruik:
 · Met dunne olie voor een fijne slijping
 · Met petroleum voor een normale slijping
 · Met water voor een grovere slijping
 · Droog bij zeer sterke beschadigingen

Code Nr. L B H /

1785419 OX 33-0200 125 50 20 200

ONDERHOUD EN VEILIGHEID

OX E-123 Insteel-toebehoren
tbv veiligheidsborging

Code Nr. Bezeichnung /

1593897 OX E-123-0150 Bevestigingsset tbv lichte bijl, 2-dlg (1 ringspie, 1 houtspie) 8

1997238 OX E-123-0125 Bevestigingsset tbv kloofbijl, 3-dlg (2 ringspieën, 1 houtspie) 12

1593889 OX E-123-0100 Bevestigingsset tbv bijl, 3-dlg (2 ringspieën, 1 houtspie) 12

1693867 OX E-123-0200 Bevestigingsset tbv zware bijl, 3-dlg (2 ringspieën, 1 houtspie) 12

Tips voor het naslijpen van het snijvlak:

Tijdens het slijpen moet erop gelet 
worden dat de oorspronkelijke 

snijvlakvorm behouden blijft. Beweeg eerst 
de grote zijde van de steen met draaiende 
bewegingen over het snijvlak. De „finishing 
touch“ bereikt u met behulp van een fijne 
korrel.

Afhankelijk van het gebruikte 
extra slijpmiddel, bijv. olie of water, 

 kunnen er verschillende slijpresultaten 
worden bereikt.

Botte snijvlakken kunnen dmv nasli-
jpen weer „scherp“ gemaakt worden. 
Een slijpsteen helpt daarbij.
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ONDERHOUD EN VEILIGHEID

 ·  Sla nooit met staal op staal (bijv. hamer of bijl tegen bijl). Op  
stalen wiggen mag alleen met een daarvoor geschikte hardhou-
ten - of kunststof hamer worden geslagen. Het slaan van staal op 
staal kan staalsplinters tot gevolg hebben welke ernstige verwon-
dingen kunnen veroorzaken.

 ·  Gebruik bij alu- en kunststof wiggen uitsluitend geschikt slag-
gereedschap zoals een kloofbijl. Alleen dergelijk gereedschap 
is, vanwege de speciaal daarvoor ontworpen vorm, geschikt om 
landurig mee op wiggen te slaan.

 ·  Gebruik gereedschappen alleen voor de doeleinden waarvoor 
deze zijn gemaakt. Voorbeeld: een bijl als hamer misbruiken is 
oneigenlijk gebruik van de bijl.

 ·  Het gereedschap dient voor ieder gebruik te worden gecontrole-
erd. Kop en steel mogen geen zichtbare scheuren of beschadigin-
gen vertonen. De steel dient vast met de kop te zijn verbonden.

 ·  Draag altijd geschikte beschermende kleding, zoals bijvoorbeeld 
handschoenen en veiligheidsschoenen, alsmede een veiligheidsbril.

 · Nooit wrikken met in hout vastgeslagen gereedschappen.

 ·  Het juiste onderhoud verlengt de levensduur van uw  
gereedschap.

 ·  Berg uw gereedschap altijd op correcte wijze op.
 · Een te droge opbergplaats laat de steel snel uitdrogen.
 ·  Een te vochige opbergplaats laat de steel opzwellen en  
beschadigt op den duur de vezels van een houten steel.

 ·  Bij landurige opslag moet het snijvlak door het aanbrengen  
van wat olie of vet tegen roestvorming beschermt worden.

 ·  Botte snijvlakken kunnen dmv naslijpen weer „scherp“  
gemaakt worden.

 ·  Let er altijd op, dat het gereedschap altijd in een onberispelijke 
staat is.

 ·  Het snijvlak dient door een snijvlakbeschermer te worden  
afgeschermd.

 ·  Een uitgedroogde en loszittende steel is een veiligheidsrisico  
en dient direct door een nieuwe originele reservesteel te  
worden vervangen.

Algemene  
veiligheidsaanwijzingen

Onderhouds- en  
opbergadviezen

ONDERHOUD EN ONDERHOUD EN   
VEILIGHEIDVEILIGHEID

Veiligheidsaanwijzingen  
tbv wiggen
 ·  Gebruik voor het inslaan van aluminium en kunststof wiggen 
uitsluitend geschikt gereedschap, zoals een kloofbijl. Alleen  
dit gereedschap is, vanwege de speciaal ontworpen bouwwijze, 
geschikt voor het langdurig inslaan van wiggen.

 ·  Aan de slagzijde van aluminium wiggen kan bij langdurig gebruik 
een braam ontstaan. Deze kan scherp zijn is is bijv. dmv slijpen te 
verwijderen.

 ·  Sla nooit met „staal op staal“: Dit kan staalsplinters tot gevolg 
hebben en zware verwondingen veroorzaken. Stalen wiggen 
daarom altijd uitsluitend inslaan met een hardhouten- of kunst-
stofhamer.
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COLOFON EN ALGEMENE INFO

Deze catalogus vervangt alle voorafgaande uitgaven (catalogus  
en prijs-catalogus). Foto’s en technische informatie zijn conform  
de huidige stand van zaken.

Veranderingen en/of verbeteringen ten aanzien van uiterlijk, 
afmetingen (altijd in mm, tenzij anders aangegeven), gewicht, 
 eigenschappen en prestaties, bijvoorbeeld als gevolg van 
 technische ontwikkelingen, behouden wij ons uitdrukkelijk voor. 
Wijzigingen verplichten ons niet tot aanpassing of herlevering van 
reeds geleverde artikelen. Artikelen kunnen bovendien op ieder 
moment, zonder verdere verplichtingen onzerzijds, uit productie 
worden genomen.

Alle aanwijzingen ten aanzien van gebruik en veiligheid 
zijn  vrijblijvend en vervangen nimmer  eventuele wettelijke 
 veiligheidsmaatregelen of gebruiksvoorschriften.

Voor drukfouten zijn wij niet aansprakelijk. In de leveringsomvang 
is geen decoratie-materiaal (gereedschap etc.) inbegrepen.

Nadruk van, of overname van gedeelten uit, deze catalogus is 
alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van 
GEDORE. Alle rechten wereldwijd voorbehouden.

Colofon en  
algemene info
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