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Klupa, farba, lubryka, apteczka... Co jeszcze powinno znaleźć się przy pasie dla drwala?

Przy pasie drwala możemy nosić klupę, czyli średnicomierz, dzięki któremu możemy określić
dokładną średnicę drewna. Jest ona najmniej problematycznym narzędziem wśród drwali i
konieczność jej posiadania nie jest aż tak bagatelizowana.

Można spotkać w lesie takich, co to wolą "na oko" oceniać średnicę drewna, a później przebierają
stosy po sto kubików, bo materiał okazał się zbyt cienki. Nie tędy droga Panowie! Po co tracić czas,
nerwy, zdrowie i pieniądze, jedynie przez niedokładność i niepotrzebne uprzedzenia do sprzętu.
Klupa nie jest ciężka i również nie kosztuje majątek. A inwestycja w sprzęt jest inwestycją w Was!
Dzięki niemu pracujecie dokładniej i bezpieczniej. To pociąga za sobą wydajność i ergonomię pracy.

W pasie drwala mogą się znaleźć także: kieszeń na kliny, szelki, spray, kredka (lubryka), klucz, pilnik,
czy apteczka. To już zależy od naszych indywidualnych upodobań i wygody.

Ważne jest też, aby nie przesadzać. Nie musimy być leśnym MacGyver'em i wszystko mieć przy sobie.

Zbyt duża ilość sprzętu zwiększa obciążenie, które musimy nosić. Są sytuacje, że lepiej jest wrócić po
coś, niż specjalnie obciążać nasz kręgosłup.

Ważne jest także ułożenie sprzętu w taki sposób, aby korzystanie z jednego narzędzia nie utrudniało
pracy drugim. Wszystko powinno być rozmieszczone intuicyjnie - kleszcze i taśma pod prawą ręką,
ponieważ w lewej ręce trzymam mocno i pewnie pilarkę. Mierząc średnicę musimy odstawić piłę.
Dlatego klupa może znaleźć się na plecach, lub pod lewą ręką.

Co sobotę będziemy przypominać kolejne części naszego "Poradnika Młodego Drwala":

Cz. 1 - Dlaczego drwale w Polsce nie używają dodatkowego osprzętu?
Cz. 2 - Taśma miernicza
Cz. 3 - Kleszcze do drewna
Cz. 4 - Klupa i inne dodatki w pasie drwala
Cz. 5 - Ostrzenie piły na stojąco
Cz. 6 - Łańcuch i jego parametry
Cz. 7 - Jak prawidłowo naostrzyć piłę?
Cz. 8 - Tankowanie pilarki
Cz. 9 - Elementy bezpieczeństwa w pilarce
Cz. 10 - Jak bezpiecznie obchodzić się z pilarką?
Cz. 11 - Planowanie prac
Cz. 12 - Szlaki operacyjne od podszewki
Cz. 13 - Zanim zaczniesz ścinać
Cz. 14 - Tirfor
Cz. 15 - Ścinka drzew z dźwignią - obracakiem
Cz. 16 - Parametry pniaka
Cz. 17 - Ścinka drzew standardowych
Cz. 18 - Ścinka drzew pochylonych zgodnie z kierunkiem obalania
Cz. 19 - Ścinka drzew pochylonych niezgodnie z kierunkiem obalania

Cz. 20 - Ścinka drzew nietypowych (hubiastych, dziuplastych, z wieloma pniami, z
pękniętym pniem, przy liniach energetycznych)
Cz. 21 - Zawieszenia
Cz. 22 - Okrzesywanie
Cz. 23 - Metody Okrzesywania
Cz. 24 - Przerzynka
Cz. 25 - Serwis i utrzymanie pilarki
Cz. 26 - Klin Klinowi nierówny
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