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Inverde

Pikhaak met bijltje
Multifunctionele werktuigen hebben de neiging om eigenlijk

R o bb i e G o r i s , Inverde

voor geen enkel werk te deugen. Deze pikhaak waarmee je ook
kan hakken, lijkt een uitzondering op die regel te zijn.

Een pikhaak is een prachtige ergonomische helper voor
het hanteren en stapelen van meterhout. Bij sommige
bomen loopt de vezel wat kriskras door de stam, en dan
kan het gekliefde hout aan elkaar blijven hangen met
enkele hardnekkig taaie vezels. Trekken, stampen, gooien
en kloppen met de kliefhamer krijgt die vezels wel klein,
maar het moet ook eleganter kunnen. Precies daarvoor
is de pikhaak waarvan sprake op de achterzijde voorzien
van een kleine bijlsnede.
lomper uitgevoerd. Deze twee eigenschappen opgeteld
bepalen de werkwijze met deze ‘moderne’ pikhaak:
de punt vastslaan in de schors of in het gekliefde hout
werkt niet goed, aanpikken onder het kopshout wel.
De ergonomie vaart er wel bij, want zo moet je minder
gebukt werken. Een veiligheidsvoordeel voor beginners
met de pikhaak is dat je op deze manier niet per ongeluk
in je scheenbeen kan slaan.

Een andere functie van het bijltje is het afslaan van kleine
takjes op het brandhout, die bij het onttakken over het
hoofd gezien zijn. Voor grote takstompen is het de moeite
om de kettingzaag weer te starten, en voor wat waterlot
volstaat het mini-bijltje.
Het ontwerp van deze pikhaak is verdienstelijk omdat er
geen voelbaar meergewicht van de bijlkant is. Het hakvermogen is tamelijk beperkt, maar al bij al is het hakken
maar als nevenfunctie bedoeld. Als je met de pikhaak wil
hakken, moet je het werktuig trouwens halverwege de
steel vasthouden. Anders zit de aluminium ‘haak’ op het
eind van de steel in de weg.

Deze pikhaak met bijltje is dus een degelijk ontwerp,
helaas wel met een stevig prijskaartje. Dankzij de felle
kleur is het werktuig tussen de takken en de bladeren
gemakkelijk terug te vinden. Wel opletten met het spul
in een boomstronk te slaan bij wijze van parkeren:
hij bijt langs twee kanten!

Het basisontwerp van deze pikhaak gaat al enkele jaren mee.
Het is eigenlijk een omgebouwde ijsbijl uit de bergsport.

Meer info
De holle aluminium steel is lichter en langer in vergelijking met de klassieke pikhaken uit hout en staal. Het
werkend gedeelte, de pik van de pikhaak, is wel een beetje

K Constructeur: http://www.ochsenkopf.com/de/produkte/
sappies/
K Ecopedia: http://www.ecopedia.be/1205/encyclopedie/
Pikhaak_met_bijltje
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