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Ik heb een storing aan mijn elektrische kettingzaag 
 
 
Zaag werkt niet 
 

- In het verlengsnoer is mogelijk een onderbreking / breuk of de stekkers zijn 
beschadigd. 

o Vervang het verlengsnoer door een ander en probeer het opnieuw. 
- Mogelijk is er geen spanning op het stopcontact. 

o Controleer of er daadwerkelijk spanning op het stopcontact aanwezig 
is of probeer een ander stopcontact. 

- De 220 Volt aansluiting van de machine is beschadigd door dat het 
verlengsnoer dit heeft beschadigd. 

o Controleer de aansluiting op beschadigingen 
▪ Mocht dit de oorzaak van uw klacht zijn dan valt dit niet onder 

de garantie-bepalingen van de fabrikant (schade) 
- Is de kettingrem niet in werking? (geblokkeerd) 

o Trek het remhendel in de richting van het handvat/ draagbeugel 
totdat deze de rem vrij geeft / deblokkeert. (de kettingrem werkt 
zowel mechanisch als elektrisch) 
 
 

Zaagketting draait niet / aandrijving van ketting defect 
 

- Is de kettingrem niet in werking? (geblokkeerd) 
o Trek het remhendel in de richting van het handvat/ draagbeugel 

totdat deze de rem vrij geeft / deblokkeert. 
-  Bij het gebruik van biologisch afbreekbare kettingzaagolie dient men 

rekening te houden met een mogelijk snelle veroudering van dit product. 
Afhankelijk van de kwaliteit van de olie kan dit binnen 3 weken tot 9 
maanden gebeuren. 

o Neem de ketting en zaagblad van de machine en tracht deze te 
reinigen. In de regel dient men de ketting te vervangen 
(onherstelbaar) 
 

 
Zaagketting zit vast op het zaagblad / aandrijving van ketting defect 
 

- Bij het gebruik van biologisch afbreekbare kettingzaagolie dient men 
rekening te houden met een mogelijk snelle veroudering van dit product. 
Afhankelijk van de kwaliteit van de olie kan dit binnen 3 weken tot 9 
maanden gebeuren. 
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o Neem de ketting en zaagblad van de machine en tracht deze te 
reinigen. In de regel dient men de ketting te vervangen 
(onherstelbaar) 
 

 
Zaag heeft onvoldoende zaagcapaciteit 
 

- De zaagketting kan bot zijn. Dit kan komen door slijtage of het raken van 
een obstakel. 

Controleer de ketting op scherpte en/of beschadigingen. Indien de ketting is 
beschadigd laat deze slijpen of vervang de ketting. 
 
 
Machine lekt  zaagolie 
 

- Een kettingzaag zal na gebruik altijd enigszins olie lekken. Dit komt doordat 
er olie in het zaagblad en ketting aanwezig zijn en dit zal na het 
uitschakelen van de machine eruit lekken. 

- Kettingzaagolie is een speciale olie welke veel dikker is dan bijvoorbeeld 
motorolie. Het is dus zaak dat men absoluut “zaagkettingolie” toepast. Bij 
een olie welke te dun is zal dit vanuit de olietank door de oliepomp heen uit 
de machine stromen. 

o Gebruik goede kettingolie 
o  

 
Ketting krijgt geen olie 
 

- Controleer de oliegaten van de zaag, de oliegaten en geleidegroef van het 
blad.  - Bij verstopping/vervuiling: maak de oliegaten en geleidegroef 
schoon. 
 

Mocht uw machine na deze punten gecontroleerd te hebben het toch nog niet 
doen, verzoek ik u om contact  op te nemen met uw leverancier. 


